
Ugekursus i Inklusion i det dejlige Bodrum i Tyrkiet. 
Personaledage: Leg og bevægelse. Syng jer til Sans og Samling. 

Bent Madsen 
forsker 
Inklusion – forskellighed og 
fællesskab i børns liv og læring.

Allan Stevns Bach 
psyk./ ph.d-stud.
Fagpersonens lederskab 
og inklusionskompetencer

Benny Schytte  
legepladsforsker 
Leg og rammer for inklusion 
på legepladsen

Per Ryt-Hansen 
kursusleder 
Leg og idræt som 
inklusionsredskab

humor.dk
T R I V S E L  .  L E D E L S E  .  I N N O V A T I O N

Bistrupvej 49 . 3460 Birkerød . 4017 6249 

info@humor.dk 
Se mere på www.humor.dk og opvaekstkurser.dk  

OPVÆKST
K U R S E R  O G  F O R E D R A G

Bliv Marte Meo terapeut
Se marte-meo.dk
Nyt hold i Birkerød efterår 2013 og forår 2014
Bed også om en personaledag f. eks. 
i Inklusion. Jette Waagner og Per Ryt-Hansen
kommer begge – betalt for en.

Pernille Roug  
konsulent, forfatter
Kontakt, samspil og udvikling

Redskaber til Inklusion
Ugekursus 3.–10. nov. Bodrum i Tyrkiet. 
Pris kr.6.890,- / 1.148,- pr. kursusdøgn.
Afrejse fra Billund og Kastrup. 
Se www.opvaekstkurser.dk

Bevægelse i helhedsskolen

Ny skolereform: Pædagogerne skal mere 
ind i undervisningen.
Hvordan kan man tilrettelægge aktiviteter ud fra 
forskellige perspektiver: social udvikling, motion 
og puls, rekreation, køn, samarbejde med skolens 
faglige emner på en praktisk-musisk måde.

”Mine kolleger udtrykker stor respekt for din 
faglighed, fleksibilitet og konkrete inspiration til 
aktiviteter med mening og perspektiver. 
På personaleplan gjorde dagene en forskel: 
fælles glæde, engagement, tryghed, set nye sider af 
hinanden. Gerne en 3. gang efter sommer!” 
Anne-Lisbeth Juhl, SFO, Rudersdal Kommune, 
2 X 4 timer, april 2013

Leg, idræt og bevægelse i 
børnehaven.
Vi skræddersyer et forløb ud fra jeres ønsker og 
fysiske rammer inde og ude:
Traditionslege, kaoslege, fangelege, sanselege, 
samarbejdslege, boldlege, dramalege, udelege, 
musik- og bevægelseslege, sang- og
bevægelseslege, kamplege, gamle danske landsby-
lege, lege med latter. Refleksioner og indlæg 
om læring, børns udvikling, læreplaner.

.  Leg og idræt som redskab til Inklusion

.  Fokus på Igangsætterrollen

.  Omvendt Robinsondyst

.  Oplæg ved forældremøde

Syng jer til Sans og samling
med Jørgen Thorup, tangentspiller fra 
SHU-BI-DUA og Per Ryt-Hansen

Indspil jeres egen CD, som alle modtager med egne 
tekster indeni og foto af jer selv udenpå! 
Skal I sammenlægges, fejre eller teambuildes? 
Så kontakt os. Bed evt. om materiale fra tilsvarende 
arrangementer.
Jørgen og Per afdækker jeres kultur, humor, visioner 
og særheder gennem sjove og aktive øvelser. 
Vi træner jeres stemmebånd og støtter jeres tekst-
skrivning. Bliv forført af både musik og egne geniale 
tekster!  Vi har de originale lydspor til de bedste 
SHU-BI-DUA-sange.

Slå jer ikke til tåls. Slå jer løs! 
Kampagnepris resten af året

                          

Jørgen Thorup 
musiker 
Sang, spil og 
anekdoter 


