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Program
 

Dag 1
 
10.15 - 10.30..Ankomst og kaffe
10.30 - 12.00..Program
12.00 - 13.00..Frokost
13.00 - 14.00..Program
14.00 - 14.30..Kaffe/the og tjek ind
14.30 - 18.00..Program
19.00 -  ..Middag

 
 
Dag 2
 
08.30 - 10.00..Program
10.00 - 10.15..Pause
10.15 - 12.30..Program
12.30..Afslutning med udlevering  
          af frokostpose

Underviser
 
Liselotte Rask, uddannet socialpædagog og folkeskolelærer.
Liselotte har de sidste 28 år arbejdet med børn og unge med autismespektrumsfor-
styrrelser og ADHD, både som pædagog og lærer.
Hun har i 15 år arbejdet som pædagogisk konsulent i KBH. amt inden for området 
og været medarrangør på flere kursusforløb, som henvendte sig til undervisere og  
pædagoger.

Liselotte har div. kurser/ uddannelser i autisme og ADHD, bl.a Cool Kids/ Chilled 
(unge) og har videreuddannet sig i USA.
Pt. er hun skoleleder på Herrestrup skole og Videnscenter i Odsherred, som er en 
specialskole for sammen målgruppe.
Siden 2010 har Liselotte lavet kurser i Uddannelsesforbundet.

Programindhold

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



Praktiske oplysninger 

Tid
 
4. – 5. november 2020
Ankomst og kaffe kl. 10.15-10.30
Afslutning kl. 12.30 med udlevering af frokostpose og kildevand
 

Sted
 
Milling Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart
+45 63 43 63 63
https://millinghotels.dk/hoteller/milling-hotel-park/ 

Pris
 
Særlig pris ved hurtig tilmelding:
Tilmelding senest den 1. oktober 2020 • særpris 3.700 kr. 
Hvis der er plads efter den 1. oktober • pris 4.500 kr. 

Prisen er inkl. forplejning og overnatning i enkeltværelse 

Tilmeldingen er bindende. Bliver du forhindret og må melde afbud efter den 1. okto-
ber 2020, må vi opkræve et afbestillingsgebyr på 50 procent af deltagerprisen. Du er 
til enhver tid velkommen til at overdrage din plads til en anden. 

Deltagerbevis
 
Der udstedes et kursusbevis efter hvert kursus.



Ungdomsuddannelserne og diagnoserne

Med afsæt i det daglige møde med den unge på uddannelsesstederne, tager  
disse kurser afsæt i hvad der er vigtigt at vide primært om udviklingsforstyrrelser 
som autisme, ADHD og angst, i den daglige planlægning.”

 
Der er pt tre kurser: 

• ”Tilrettelæggelse af undervisningen for unge med  udviklingsforstyrrelse. ”
• ”Udviklingsforstyrrelse, identitet og uddannelse”
• ”Når angsten er med i undervisningslokalet”

Få direkte besked om  
Uddannelsesforbundets  
kurser og konferencer

 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Kurser og konferencer 
og få besked, når forbundet tilbyder nye kurser 

og konferencer, som styrker din faglighed. 
Tilmeld dig på:  

www.uddannelsesforbundet.dk/nytomkurser


