
Tilmelding: 
Der er plads til 30 personer på kurset. 
 
Tilmelding senest den 09. september 2019 
 
 
Tilmeldingen er bindende! 
 
Storkursus finder sted på: 
Skanderborghus 
Dyrehaven 3 
8660 Skanderborg 
Tlf. 8652 0955 
www.hotelskanderborghus.dk/ 

 

Priser for deltagelse: 
Medlemmer af Pædagogisk Sammenslutning,  
samt fuldtidsledige:       GRATIS 

 

Øvrige medlemmer af Sektionen for ansatte  
ved oplysningsforbund og daghøjskoler:  kr. 500,00 

 

Andre medlemmer af Uddannelsesforbundet:  kr. 1000,00 

 

Godt tilbud: Meld dig ind i Pædagogisk Sammenslutning,  

senest den 09. september og få kurset Gratis! 
(meld dig ind på mail info@uddannelsesforbundet.dk. Det koster 20 kr. pr. måned)  

 
Ved afbud giv hurtigst muligt besked til Rasmus. 

 

Nærmere oplysninger og tilmelding (helst mail) 
Rasmus Gravesen: 

rg@aofnord.dk 

Tlf. 2276 8579 
 

Vi glæder os til at se dig! 
 

STORKURSUS 
 

20. – 21. september 2019 
 

 

Hvorfor Empowerment? 
Har unge en præstationskultur? 

 
 
  

 

 

Kurset arrangeres af 
Pædagogisk Sammenslutning 

Landsklubben for lærere i folkeoplysningen. 

Ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler 

mailto:info@uddannelsesforbundet.dk


Søren Østergaard - Leder af Center for Ungdomsstudier 
 
Danske unge oplever i stadigt stigende grad at være en del af en præ-
stationskultur, hvor der undervises to the test, og hvor fokus er på be-
stå snarere end at forstå! Hvilke strategier anvender danske unge i 
forhold til at håndtere de mange krav? Hvad betyder det for de unges 
livskvalitet, at de konstant skal præstere? Hvilke ”frikvarterer” er der i 
deres liv? Hvad kan ”voksne” gøre for at støtte unge så de håndterer 
det ydre pres på en sund måde? Det er nogle af de temaer, der sæt-
tes fokus på i dette oplæg. 

 
 
Malene Akpuaka B. Andersen -  Underviser og supervisor 
  
Den Motiverende Samtale (Motivational Interviewing – MI) er en virk-
ningsfuld metode for professionelle, der arbejder forandringsorienteret 
med mennesker. 
Metoden kombinerer tekniske samtaleværktøjer, styring og en grund-
læggende positiv tilgang til og tro på mennesket. 
Samtalemetoden kan ved første øjekast virke simpel, men når man 
dykker ned i den mærker man hurtigt, at der skal mere til, end det vi 
plejer at gøre. 
”Jeg læner mig gerne op af teori, men jeg foretrækker altid at gøre 
deltagerne dygtigere i praksis og ikke kun klogere i teorien.” 
 
 

Mustafa Sayegh - Malermester, musiker, frivillig ved Space 
 
”Lad venligst være med at fastholde mig i offerrollen.” 
Mustafa Sayegh fortæller, hvordan han har oplevet at gå fra en offer-
mentalitet til at tage styring over sit liv. Hvilke faktorer der i denne pro-
ces har haft betydning, og hvordan identitetskonflikter kan påvirkes 
negativt af velmenende ydre elementer.  
 
 

Henrik Als - Konsulent ved Uddannelsesforbundet 
Vil fortælle noget om den Forberedende grunduddannelse (FGU) 
 
Kirsten Christensen - Sektionsformand  
 
Fortæller lidt om hvad der sker på uddannelsesområdet…. 
 

 

 

 
PROGRAM: 
 

Fredag den 20. september 
 
Kl. 10.30-11.00: Ankomst med rundstykker 
 
Kl. 11.00-12.00: Malene Akpuaka B. Andersen 
 
Kl. 12.00-13.00: Frokost 
 
Kl. 13.00-14.15: Malene Akpuaka B. Andersen (fortsat) 
 
Kl. 14.15-14.30: Pause  
 
Kl. 14.30-16.00: Søren Østergaard 
  
Kl. 16.00-16.30: Pause  
 
Kl. 16.30-17.15: Kirsten Christensen 
 
Kl. 18.00 Festmiddag 
 
  Socialt samvær 
 
 
 
 
Lørdag den 21. september 
 
Kl. 8.00-9.00: Morgenmad 
 
Kl. 9.00-10.30: Mustafa Sayegh 
     
Kl. 10.30-10.45: Pause 
     
Kl. 10.45-11.30: Henrik Als 
     
Kl. 11.30-12.00: Evaluering og afslutning 
  
Kl. 12.00-13.00: Frokost og hjemrejse 


