						
		
		PROGRAM

UDDANNELSESKARRUSELLEN
2018-2019

						
		
										Oktober 2018

STYRKET INDSATS
Ved Ahmet Günes & Inger Winther Johannsen

Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 13.00 – 15.00
Forskningen har for længst vist, at anbragte børn halter bagefter på skoleområdet. De har både et lavere
fagligt udbytte og sociale adfærdsproblemer. Samtidig oplever de flere skoleskift og flere perioder uden
undervisningstilbud end andre børn. Formålet med Styrket Indsats er at forbedre børnenes trivsel og
muligheder for at lære i folkeskoleårene.
Projektet tager udgangspunkt i metoden Positiv Afvigelse, som er baseret på en observation af, at der i
ethvert samfund er individer eller grupper, som via afvigende adfærd og strategier formår at finde bedre
løsninger på konkrete problemer end deres ligemænd. Positiv Afvigelse sætter fællesskabet i stand til selv
at opdage og afdække de succesfulde positive afvigere og deres strategier og lære af disse. Det tillader fællesskabet at skabe en adfærdsændring og etablere en ny og bedre praksis.
VIVE har evalueret projektet og resultaterne tyder på, at projektet foreløbig har gjort en positiv forskel for
anbragte børn og unge. En større andel af dem kan nu lide at gå i skole og trives bedre. De har også mindre
sygefravær og såkaldt lovligt fravær fra skolen. Også personalet oplever, at projektet har gjort en positiv
forskel for deres praksis og blik på de anbragte børn og unge, og ikke mindst for samarbejdet med skolerne.
Projektet blev nomineret til Danish design Awards i kategorien “better learning” for projektets design.
I deres oplæg vil Ahmet og Inger give en introduktion til Styrket indsats og metoden positiv afvigelse samt
præsentere projektets resultater.

Ahmet Günes har arbejdet med innovation, forandringsledelse, kultur og
adfærdsændringer indenfor den private, offentlige og frivillige sektor. Ahmet
er ejer af innovationsbureauet Günes & Co. I 2012 blev han kåret som et af de
100 største talenter inden for erhvervslivet i Danmark af Berlingske Business og
vandt INTEGRATIONSPRISERNE 2012 i Danmark med LEAD THE TALENT-projektet.

Inger Winther Johannsen har mere end 10 års erfaring med forandring af den
offentlige sektor og har et særligt speciale i forhold til sociale udviklingsprojekter. Inger er uddannet cand.merc. fra CBS, hvor hun også har været tilknyttet
som ekstern lektor. Inger mener borgernes stemme er en vigtig drivkraft til
forandring og nødvendig i såvel policy processer som udvikling af praksis. Hun
er partner og medejer af Reflexio.

						
		
									November 2018

GRÅZONEPROSTITUTION vs. SUGARDATING
Ved
Annelise
Murakami
V. Annelise
Murakami

Onsdag den 7. november kl. 13.00 – 16.00
Gråzoneprostitution er et omdebatteret emne, der fra tid til anden behandles i medierne. Det omtales også som
sugardating. At kalde det sugardating og tale om det som at ”forsøde tilværelsen” og bruge sin krop og ungdom, er
med til at retfærdiggøre og legitimere gråzoneprostitution.
Gråzoneprostitution defineres som: Når man bytter med seksuelle handlinger for at opnå popularitet, opmærksomhed, anerkendelse, tryghed, kærlighed, omsorg, bekræftelse, kontakt, venskab, social prestige, magt, materielle
goder, mad, alkohol, cigaretter, stoffer, penge, transport, overnatningsmuligheder, beskyttelse mod vold, trusler og
chikane og så videre.
Flere undersøgelser peger på, at vareliggørelse af krop er skadelig. Når det kommer til salg af seksuelle ydelser, ved
vi, at det giver senfølger. Det har ofte en social skæv slagside og kan føre til yderligere udsathed. Det giver derfor
ikke mening at skelne mellem sugardating og prostitution – det er én og samme sag.
Oplægget vil fokusere på de sociale problemer, der følger af gråzoneprostitution og prostitution, og hvorledes det
kommunale system opleves blandt de unge, der er i gråzoneprostitution. Hvilke udfordringer og problemforståelser
er på spil, og hvad kan vi som professionelle gøre for at styrke de unges agens og valgmuligheder?

Annelise Murakami er akademisk socialrådgiver, lektor i socialt arbejde og udviklingschef i LivaRehab. Hun har flere års erfaring med undervisning i og praksisrettet arbejde med børn, unge og familier, social udsathed, minoritetsforhold,
køn, klasse, antidiskrimination, menneskerettigheder, globalisering, interkulturel
kommunikation og kulturforståelser m.v. i et mobiliserende perspektiv indenfor
det velfærdsprofessionelle felt.

						
		
									December 2018

BØRN OG UNGE, PSYKIATRI OG SAMFUND
Ved Søren Hertz

Onsdag den 5.december 2018 OBS! Heldagsarrangement Kl. 9.00 – 15.00
Hvad er det for et samfund, der gør børn til dem, der har problemet?
Hvordan begriber vi den verden, som børn i vanskeligheder er en del af? Hvordan placerer vi os i feltet og
skaber bevægelser, der kan blive overskridende i forhold til det, der har fyldt? Risikoen er, at vi bidrager
med for små og for begrænsede forandringsprocesser. Det er børnene, der hjælper os – de er vores bedste
manualer. Deres adfærd og symptomer er kommunikation. Så hvordan skaber vi kontekster, som gør, at vi
forstår sammenhængene og dermed kan bidrage til gensidig læring?
Oplægget udfordrer den stigende tendens til at forstå børns vanskeligheder psykiatrisk. I løbet af få år er
andelen af børn, der har fået en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 15 år, steget fra fire til ni procent.
Oplægget understreger, at spørgsmålet om psykiatri opstår, når afmagt og usikkerhed på, hvad der kan
skabe tilstrækkelig udvikling, fylder. Henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien sker, når børn alvorligt
mistrives og ikke udvikler sig, som vi håber. Derfor er det en forsimpling og en adskillelse af noget, der
hænger sammen, når det kommer til at se ud, som om børne- og ungdomspsykiatri blot handler om henviste børn. Det er derimod oplevelserne af afmagt, forkerthed, smerte og fastlåshed, der fører ind i psykiatrien.
Oplægget vil bevæge sig fra en tendens til at reducere og adskille det, der hører sammen over konkrete
case-eksempler til en opmærksomhed på teorierne om altings forbundethed. Derfor må vi have fokus på
kompleksiteten, sammenhængene og den indlejrede kommunikation. Vi må alliere os med børnene, men
også med de mange omkring dem, så vi kan bidrage til overskridende læring for alle.

Søren Hertz er børne- og ungdomspsykiater, medstifter af Metalog og
forfatter af ”Børne- og ungdomspsykiatri – nye perspektiver og uanede
muligheder” og nu aktuel med hans nyeste bog: ”Børn og unge, psykiatri
og samfund”. Begge bøger er udkommet på Akademisk Forlag.

						
		
										Februar 2019

MEDICINPÆDAGOGIK
Ved Rikke Bangsgaard & Christina Aude Lahs

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 13.00 – 15.00
Medicinpædagogisk arbejde har til formål at understøtte en proces, hvor mennesker med psykiske vanskeligheder lærer at mestre deres eget medicinforbrug, så det bliver et middel, der hjælper dem med at komme sig og ikke et mål i sig selv.
I et pædagogisk perspektiv understøtter medicin rehabilitering, og medicinpædagogik kan derfor ses som
et led i den enkeltes recovery- og empowermentproces. Det vil sige, at medicinpædagogiske metoder kan
fungere som et middel, der hjælper mennesker med psykiske vanskeligheder med:
•
•
•
•
•
•
•

At blive bedre til at mestre deres sygdom i hverdagen
At få en bedre medicinhåndtering
At få en større medindflydelse på og et større ejerskab over deres medicinforbrug
Bruge medicin på en måde, der giver mulighed for at nå egne mål
Støtte til at borgeren kan indgå i et samarbejde med sundhedsprofessionelle
Støtte til at opnå indsigt og erkendelse omkring egen medicinanvendelse og mestringsstrategier
At reducere forbruget af p.n. medicin og uønskede bivirkninger

I deres oplæg vil Rikke og Christina fra København Kommunes/Region Hovedstadens medicinpædagogiske team
give en introduktion og et overblik over de medicinpædagogiske indsatser, metoder og redskaber, som teamet
benytter og har udviklet. Ligeledes vil oplægget sætte fokus på at styrke og øge borgerens indflydelse på egen
sygdom og behandling.

Rikke Bangsgaard er uddannet ergoterapeut og har siden 2006
arbejdet inden for det socialpsykiatriske område, hvilket har
givet mange erfaringer for hele det socialpsykiatriske område.
Rikke har både arbejdet på botilbud samt været leder for hjemmevejledningen på Amager, under Københavns kommune. Inden
hun startede i teamet var hun ansat som stedfortræder for det
socialpsykiatriske område i Tårnby kommune.
Christina Aude Lahs er uddannet sygeplejerske siden og har
været med fra teamets projektstart i april 2015. Christina har
erfaring fra både psykiatri, socialpsykiatri samt misbrug i form
af ansættelser som souschef på socialpsykiatrisk bosted, lukket/
åbent afsnit i behandlingspsykiatrien samt 8 års erfaring som
sygeplejerske på Mændenes Hjem, København.

						
		
											Marts 2019

IDENTITETSDANNELSE SOM PÆDAGOGISK
UDFORDRING
Ved Lotte Jakobsen

Ved Lotte Jakobsen

Onsdag den 6. marts 2019 Kl. 13.00 – 15.00
Dette oplæg vil give et indblik i en samtidsorienteret forståelse af identitet og identitetsdannelse. Inden for
det postmoderne perspektiv forstås identitetsdannelse som et socialt fænomen, hvor den enkeltes oplevelse af selvidentitet konstant er i spil.
I det pædagogiske arbejde med unge mennesker står vi som professionelle ofte i situationer, hvor de unge
menneskers selvforståelse, selvoplevelse og selvidentitet konstant er til forhandling. Udsatte unge mangler
som regel en stabil værdihorisont, som de kan orientere sig efter i deres identitetsdannelsesproces. Den
pædagogiske udfordring består således i at støtte de unge i at opbygge en værdikompas, som både er konstruktiv og som de unge reelt kan identificere sig med.
Oplægget vil komme ind på de faktorer, der gør sig gældende i de identitetsskabende processer. Hvad er
det, vi som fagprofessionelle skal tage højde for, og hvordan tager vi højde for det på en måde, så vi hele
tiden muliggør en oplevelse af positiv selvidentitet hos de unge mennesker, vi arbejder med?
Vi vil dykke ned i sammenhængen mellem handlinger og værdier, og hvordan netop dette bliver afgørende
for fornemmelsen af identitet. Samtidig vil vi rette opmærksomheden mod identiteten som en pædagogisk
udfordring, som de professionelle skal være opmærksomme på.

Lotte Jakobsen er uddannet psykolog og ansat på Platangårdens Ungdomscenter. Hun har i sin hverdag fokus på unge menneskers recovery
processer og de identitetsskabende udfordringer, som opstår undervejs
i arbejdet med unge med komplekse og ofte langvarige sociale og psykiatriske problemer. Udgangspunktet for hendes arbejde er socialkonstruktionismen, det systemiske perspektiv på menneskelige relationer
og de dialogiske processer ved menneskelig væren.

						
Praktiske oplysninger
Foredragene holdes på:
Platangårdens Ungdomscenter
Præstegårdsvej 8
4760 Vordingborg

Hvad koster det?
Hvert foredrag koster 300 kr. inkl. kaffe, kage og frugt
Heldagsarrangementet med Søren Hertz koster 650 kr. inkl. frokost, kaffe,
kage og frugt

Betaling
Betaling sker via EAN-nr. for offentlige og SE-nr. for private

Du tilmelder dig på:
platangaarden@regionsjaelland.dk

Ved tilmelding oplyses:
• Hvilke(t) foredrag du er interesseret i
• Dit navn
• Arbejdsplads
• Afdeling
• Mailadresse
• EAN-nr. (offentlige)
• SE-nr. (private)
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