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– 10. KLASSE OG HELTID!
Så er Storkursus på banen igen 

17.-19. november   

Horsens

Storkursus21 

Med dette års kursusprogram vil vi forsøge at ramme alle vore undervisere i heltid og i 10. klasse 
på ungdomsskolen. 

Vi måtte desværre - for første gang i mere end 30 år – aflyse kurset i -20, men en del af oplægs-
holderne fra -20 har meldt sig på banen, og så krydser vi bare fingre….

Og vi sætter tid af til workshops, hvor vi kan møde gode eksempler på praksis fra en række delta-
gende skoler.

Målgruppe 
Undervisere og ledere i den kommunale  
ungdomsskole og samarbejdspartnere.

Formål  
At give deltagerne et større kendskab og handle-
muligheder i arbejdet og undervisningen af unge.

Oplægsholdere 
 
Pia Callesen er forfatter til de populære og anmelderroste bøger om den  
metakognitiv metode: “Lev mere tænk mindre – Drop grublerierne og slip fri af nedtrykthed 
og depression med metakognitiv terapi” (2017) og Grib livet – slip angsten” (2019).  
Ovenpå sin cand. psych. og videreuddannelse i kognitiv og metakognitiv psykologi, har Pia 
Callesen som den eneste psykolog bosiddende i Danmark gennemført den toårige MTC-Insti-
tute metakognitive certificeringsuddannelse og den etårige Advanced Level II-overbygnings-
uddannelse ved metodens grundlæggere Professor Adrian Wells ved Manchester University 
(UK) og Professor Hans Nordahl ved Trondheim Universitet (NO).
Sideløbende med sit hverv som klinikchef er Pia Callesen doktor ved Manchester University, 
og færdiggjorde i efteråret 2016 sin PhD-afhandling med forskning i effekten af meta-kogni-
tiv depressionsbehandling i forhold til traditionel kognitiv adfærdsterapeutisk behandling.
Både bøgerne og Pia Callesens foredrag er med en grundig indføring i den metakognitive 
tilgang og en lang række anvendelige værktøjer og eksempler egnede til både fagprofessio-
nelle, mennesker med angst eller anden psykisk sårbarhed inde på livet og alment interesse-
rede.

Andreas Rasch-Christensen Forskningschef, ph.d. Forskningscenter for pædagogik og dan-
nelse.
Andreas Rasch-Christensen er en af landets førende eksperter i folkeskolen og medlem af 
en række udvalg i Undervisningsministeriet, herunder om inklusion og læringsmål. Han er 
forskningschef ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse.
Andreas har en særlig viden om inklusion af elever med særlige behov. Andreas starter vores 
kursus onsdag aften med et oplæg til diskussion og debat.
 
Freddy Meyer: ”Gå gladere hjem end da du kom”: Alle skal have mulighed for et godt 
arbejdsliv, og jeg brænder for at skabe engagement og arbejdsglæde på arbejdspladser. At 
gå glad på arbejde og endnu gladere hjem fra arbejde er fuldstændig grundlæggende for at 
være i harmoni med sig selv og sine omgivelser. ”
“Vi er alle født glade – men hvordan forvalter du din glæde? Din attitude er ikke en privat 
sag, og hvem har givet dig retten til at stråle surt? Hvorfor ikke arbejde i et positivt miljø, når 
vi nu skal være der så mange timer? ”
Freddy har tidligere besøgt vores Storkursus med stor succes og skal afslutte vores kursus.
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Program
 
Onsdag d. 17.11.21
17.00-18.00 Ankomst og indkvartering
18.00-19.00  Middag
19.15-21.00 Andreas Rasch-Christensen
 
Torsdag d. 18.11.21
08.00-09.00 Morgenmad
09.00-12.00 Valgfrit: Pia Callesen 
12.00-13.00 Frokost
13.15-15:30 Workshops fra deltagende skoler  
 – temaer kommer senere
19.00- Middag
 
Fredag d. 19.11.21
08.00-09.00 Morgenmad
09:15-11.30 Freddy Meyer
11.30-12.00 Tak for denne gang
12.00- Sandwich til hjemrejsen

Praktiske oplysninger
 
Kursusledere  
Jan Andreasen og Isabel Berg 

Sted
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
www.hotelopushorsens.dk

Tilmelding
www.uddannelsesforbundet.dk/arrangementer

Yderligere oplysninger
Jan Andreasen, 2681 9490,  jan@uddannelsesforbundet.dk

Tilmeldingsfrist • 14. oktober 2021

Pris 
Medlem af Uddannelsesforbundet:  3.900,-
Hvert 4. medlem af Uddannelsesforbundet: 2.900,-
Ikke medlem af Uddannelsesforbundet:  5.200,-

Tilmeldingen er bindende.
Ved afmelding indtil 30 dage før kursusstart betales 50 % af kursusgebyr.  
Herefter betales hele gebyret.
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