
Trin til en inkluderende  
pædagogisk praksis

Metoder til undersøgelse af børns oplevelser 
af  problemer og af inklusion. En ”nøgle” til 
analyse, planlægning og evaluering af inklu-
sion i praksis. Narrativer og projekter som 
inkluderende praksis. 
Pernille Hviid, uddannet pædagog, Phd., børneforsker, 
Københavns  Universitet

Kontakt, trivsel  
og ligeværdige relationer

Om gensidige og ligeværdige interaktioner 
mellem mennesker – uanset alder, køn og 
diagnose. Inklusion og eksklusion – Om at 
spotte trivsel og mistrivsel og om forskellige 
anerkendende og inkluderende metoder. 
Trivselslinealen – et konkret redskab til at 
analysere trivsel og mistrivsel i alle relationer. 
Jytte Birk Sørensen, cand. scient, soc. psyk. Forfatter til 
Støt mestring – bryd mønstre, Ser man det, Mønsterbrud i 
opbrud, Fantastiske forbindelser m. fl.

Med fokus  
på fagpersonen

Om anerkendende samarbejde  
og kollegavejledning.
De 8 samspilstemaer
Om anerkendende forældresamarbejde
Om at få det sagt
Inklusion, integration, rummelighed
Allan Stevns Bach, cand. mag., lektor i psykologi

Inger Johanson, lektor og seminarielærer 
Per Ryt-Hansen, konsulent og ekstern lektor, kursusleder

Ugekursus: Trivsel og inklusion – for børn, unge og voksne
I Bodrum ved Tyrkiets sydvestkyst 13.–20. 11. Pris kr. 5.980,– Afrejse fra Billund og Kastrup – Tilmelding senest 1. maj – 40 deltagere

Starter forår 2011 i Birkerød.  
Se marte-meo.dk og ring 21 20 62 49 
og tal med Jette Waagner. 

Tilmelding – senest 1. maj  
– ring eller mail ! Betaling 2011–12
Prisen kr. 5.980,– ex. moms. Dækker under-
visning, rejse, morgen/aftensmad, dob-
beltværelse. Eneværelse kr. 900,–. Tilbud 
om bl. a. kulturdag med institutionsbesøg. 
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Ugekurset Inklusion
Inklusion antages af kommunerne at være løsningen på de problemer, som den 
pædagogiske praksis har ført til : at stadig flere børn udskilles. Eller er det udtryk 
for velfungerende forebyggende arbejde? Kurset tilbyder viden og metoder.  

Velkommen til vores 45. ugekursus !

Her er argumenterne for at ansøge
 ✓ Et højaktuelt emne 
 ✓ Højt kompetente undervisere og forskere 
 ✓ En kursusdag i Danmark koster ofte mel-

lem kr. 2.500,– og kr. 3.000,– Her får du  
6 hele kursusdage. Alt inklusive !

 ✓ Detagerne tilbydes personaledag til 
rabatpris kr. 6000,– Ring gerne!

NYT hold til  
Marte Meo-uddannelsen

Oplev den helt nye

[ Videoklip af samspil inddrages i meget 
høj grad på kurset ]

Få noget for pengene

EKSTRA: Deltagerene tilbydes en personaledag om Inklusion til rabatpris kr. 6000,– eller om et andet emne fra humor.dk


