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PRAKTISKE OPLYSNINGER

22.-23.  
august 
2019

Nyborg

PROGRAM INDHOLD

På dette kursus arbejder vi med at forstå og  
understøtte den unges med diagnose identitet-
sudvikling. At have en udvklingsdiagnose som  
autisme eller ADHD, betyder at man færdes 
blandt andre unge i klasselokalet, med en  
anderledes forståelse af sig selv og sine kammer-
ater. Den unge vil lettere kunne arbejde med sig 
selv og sin uddannelse, hvis der er mulighed for at 
få den rigtige guidning fra sine lærere.  
 
At forstå sig selv
• Hvordan ”opdager” den unge, sine egene  
 kompetencer og udfordringer?
• Anerkendelse  og personlighed
• Hvordan fortykner vi det der virker?
• Feedback og feedforward
 
Stressprofil:
Arbejde med den unges stress:
• Stressprofilen: grundlæggende og situations- 
 bestemte og beskyttende stressfaktorer.
 Vi arbejder med cases

Afslutning kl 13.00

Ungdomsuddannelserne  
og diagnoserne 
 

Diagnose, identitet og ungdomsuddannelse 

Det andet af tre moduler, som kan tages  
uafhængigt af hinanden.

Tid 
Den 22. august kl. 10.15: Ankomst og kaffe 
Den 23. august kl. 13: Afslutning og udlevering af frokost “to go” 

Sted
Storebælt
Sinatur Hotel & Konference
Østerøvej 121
DK - 5800 Nyborg 
Sinatur.dk 

Deltagerbevis
Der udstedes et kursusbevis efter hvert modul.
NB. Modulerne kan tages i tilfældig rækkefølge. 

Tilmelding
Kun på www.udannelsesforbundet.dk

Pris  
Tilmelding senest 31. maj
Pris inkl. forplejning og overnatning i enkeltværelser  
.........................................................................3.700 kr.
Tilmelding efter 31. maj...................................4.500 kr. 
 

Bliver du forhindret og må melde afbud efter 1. august, op-
kræver vi et afbestillingsgebyr på 50% af deltagerprisen. 

Underviser
Liselotte Rask, Pædagogisk leder på Herrestrup Skole og 
Videnscenter. 
Hun er uddannet i ”Cool kids”, som er et videnskabeligt 
baseret og effektivt angstbehandlingsprogram og inden for 
TEACCH ved University of North Carolina. 
T-TAP TEACH er et nyudviklet pædagogisk redskab, der  
systematisk kan vurdere de uddannelsesmæssige,  
erhvervsmæssige og daglige færdigheder hos eleverne. Det 
styrker elevernes selvbevidsthed og selvbestemmelse  
i forhold til egne ressourcer og interesser.

http://www.Sinatur.dk

