
Ungdomsskolens Storkursus 2019
20.-22. november i Svendborg 

Kunsten at  
håndtere  
et psykisk  

krævende job

Målgruppe  
Undervisere og ledere i den 
 kommunale ungdomsskole og 
 samarbejdspartnere.

Formål  
At give deltagerne et større kend-
skab og handlemuligheder i arbej-
det og undervisningen af udsatte 
unge samt håndtere det daglige 
psykisk pres. 

Oplægsholdere 

Rikke Høgsted: Krise- og organisa-
tionspsykolog.  Rikke har arbejdet 
som konsulent i Dansk Røde Kors, 
rådgiver i Kræftens Bekæmpelse, 
militærpsykolog i Det Danske For-
svar, chefpsykolog i Falck Healt-
hcare og udviklingschef i Region 
Hovedstadens Psykiatri.

Rikke har solid erfaring med 
 arbejdet i mentale højrisikoerhverv 
og har blandt andet løst krisepsy-
kologiske opgaver i Irak og Afgha-
nistan ligesom hun har ydet danske 
rederier akut bistand i forbindelse 
med ulykker, gidseltagning og an-
dre kritiske hændelser rundt om i 
verden. Hun er en erfaren leder  
 

med flere lederuddannelser og har 
derudover en bred erfaring med 
undervisning og formidling. 

”Jeg har siden min studietid været 
optaget af traumer og kriser og 
hvordan vi mennesker reagerer, når 
vi møder livets barske sider. Hvor-
dan overlever vi psykologisk set, og 
hvad skal der til for måske ligefrem 
at vende modgang til styrke? Hvad 
er det, der sker, når tragedien 
rammer og hvad kan man selv, ens 
nærmeste, ens  arbejdsplads og 
professionelle gøre for at støtte og 
hjælpe”.

Frede Brauner: Forfatter og fore-
dragsholder og tidligere lærer. 
Frede Bräuner er i kraft af sine 
mange års erfaring som folkesko-
lelærer blevet en ofte anvendt 
foredragsholder, når der arbejdes 
med sammenhængen mellem kost, 
indlæringsevne og adfærd i skoler-
ne. Hans foredrag er levende, og 
han formidler tydeligt sine bud-
skaber, uanset om det er til voksne 
eller børn. 

Frede Bräuner er udover at være 
foredragsholder også formand for 
Landsforeningen Mad&Læring, som 
er en nystartet forening, der aktivt 

arbejder for at udbrede  viden om 
mad og motions betydning for 
børn, unge og udsatte gruppers 
livsvilkår; eksempelvis adfærd og 
indlæringsevne og psykiske lidel-
ser som ADHD, autisme, angst og 
depressioner. Frede samarbejder 
med skoler og institutioner, her-
under bostedet DSI Hedehuset og 
Den Sikrede  institution Grenen, 
hvor han rådgiver personalet i 
ernæringsmæssige og pædagogiske 
sammenhænge og laver individuel 
kost – og motionsvejledning vejled-
ning til de unge og personalet.

Rolf Hermansen: Pædagog og pro-
fessionel mentor: Fra broderskab til 
mønsterbrud: 
Da Rolf Hermansen var ung havde 
han en brutal karriere som fuld- 
byrdet rockermedlem i en interna-
tional rockerklub med rygmærke på 
vesten og tatoveringer på kroppen, 
men karrieren endte bag tremmer i 
Vridsløse Lille Statsfængsel. I dag er 
Rolf Hermansen uddannet pæda-
gog og arbejder som professionel 
mentor med at få udsatte unge til 
at finde deres ben i livet og trække 
i arbejdstøj med lovlydige logoer 
på ryggen, hvilket han gør han med 
succes.

Med dette års kursusprogram vil vi forsøge os  
med en kombination af faglige og dygtige  
oplægsholdere, som gerne skulle kunne inspirere 
samt sikre, at vores undervisere fortsat kan levere, 
samt møde gode eksempler på praksis fra en række 
deltagende skoler.



Program

Onsdag d. 20.11.19
 
17.00-18.00  Ankomst og indkvartering
18.00-19.00     Middag
19.15-21.00  Frede Brauner
 

Torsdag d. 21.11.19
 
08.00-09.00  Morgenmad
09.00-12.00  Rikke Høglund
12.00-13.00  Frokost
13.15-15:30  Workshops fra deltagende skoler – temaer kommer senere
19.00-  Middag 

Fredag d. 22.11.19
 
08.00-09.00  Morgenmad
09:15-11.30  Rolf Hermansen
11.30-12.00  Tak for denne gang
12.00-  Sandwich til hjemrejsen

Praktiske oplysninger

Sted:
Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1 
5700 Svendborg/ www.hotelsvendborg.dk

Tilmelding: www.uddannelsesforbundet.dk  
Se under kurser og konferencer

Kursusledere:  
Jan Andreasen og Jesper Schlütter

Yderligere oplysninger:
Jan Andreasen, 2681 9490,  
jan@uddannelsesforbundet.dk
 
Tilmeldingsfrist: 13. oktober 2019

Pris: 
Medlem af Uddannelsesforbundet: 3.800,-
Hvert 4. medlem af Uddannelsesforbundet: 2.800,-
Ikke medlem af Uddannelsesforbundet: 4.800,-
Tilmeldingen er bindende.
Ved afmelding indtil 30 dage før kursusstart betales  
50 % af kursusgebyr. Herefter betales hele gebyret.
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