
UDDANNELSES
KARRUSELLEN

PROGRAM 2022 - 2023



DE OPFØRER SIG PÆNT, MEN DE HAR 
DET IKKE SÆRLIGT GODT

o

5. OKTOBER 2022
KL. 13.00 - 15.00

Danske unge spiser stadig sundere, de dyrker mere motion, de drikker mindre, de er mindre 
kriminelle m.m. Samtidig viser en række undersøgelser også, at unges trivsel er under massivt 
pres – de er stadig mere kropsutilfredse, går til psykolog, sover mindre, spiser mere, medi-
cinerer mere, er mere stressede osv. Udtrykt i overskriftsform så opfører det store flertal af 
danske unge sig rigtig pænt, MEN de har det ikke særlig godt!

I oplægget vil der være fokus på at identificere de faktorer, der har betydning for, at dan-
ske unges trivsel er truet, og hvad der skal til for at udvikle robuste og livsduelige unge – 
herunder et specielt fokus på, hvad der kendetegner de voksne, som har en direkte betydning 
for at børn og unge udvikler en ”robusthed”, der gør, at de har mod på at give sig i kast med 
ungdomslivet.

   Ved Søren Østergaard

Søren Østergaard er uddannet inden for sam-
fundsvidenskab og teologi. Han har en ph.d.-grad 
i teologi fra Københavns Universitet og er daglig 
leder af CUR (Center for Ungdomsstudier).

Søren Østergaard har siden 1995 primært forsket i 
børn og unges hverdag og værdier, deres deltagelse 
i fritids- og foreningsliv, deres voksenrelationer, 
samt trivsel.

Han har skrevet en lang række bøger omkring 
børn og unge – herunder ”Unge i en præstation-
skultur” (2016), ”Jagten på frirum – Perspektiver 
på unge, hverdagsliv og fællesskaber (2022), samt 
”Der sker hele tiden noget – det gør der bare! ” – 
en undersøgelse med fokus på Generation Alpha, 
fritid, forældre og fællesskab (2021)



       
 

              

o

1. MARTS 2023
KL. 13.00 - 15.00

KAN FORSØGET AT LØSE PROBLEMET 
FORSTÆRKE PROBLEMET?

   Ved Jørn Nielsen

Mind is social, eller: Det mentale lever i det sociale. Denne forståelse indebærer, at symp-
tomer og fremtrædelsesformer er indlejret i sociale og kulturelle samspilsmønstre. Hvis vi 
ændrer på de sociale samspilsmønstre og på forsøgene på at løse problemerne, ændrer vi på 
fremtrædelsesformerne.

Børn og unge er ikke problemet, de viser problemet. Børns og unges symptomer kan ses som 
symptomer og som invitationer, og de varer ved indtil vi har forstået dem på en tilstrækkeligt 
udviklingsfremmende måde. Derfor må en indsats basere sig på forståelser, der rækker ud 
over beskrivelser af symptomerne og rækker ud over indsatser, der alene retter sig mod in-
dividet. Børns og unges vanskeligheder forpligter os til at tage vare på helheden og inddrage 
perspektiver fra arenaer udenfor dem, hvor problemerne viser sig.

Dette indebærer et udvidet perspektiv, hvor vi må forholde os til, hvordan vi kan blive en del 
af udviklingen og ikke en del af problemet. Alle beskrivelser og informationer må have en 
dimension; dvs. en retning og et perspektiv, der rækker ud over det eksisterende. Risikoen 
er, at vi bygger ovenpå de eksisterende fortællinger, og at ændringerne bliver for små. Vi må 
forholde os til, hvad det er børns og unges symptomer inviterer os til at lære – også om os selv 
og om vores måde at forholde os på.

Oplægget vil præsentere teoretiske og praktiske tilgange til arbejdet, således at vores indsats 
fører til overskridende erfaringer, der er tilstrækkeligt forskellige fra dem, der har skabt pro-
blemerne.

Jørn Nielsen er aut. psykolog, ph.d., specialist og supervisor i 
psykoterapi; godkendt af Dansk Psykologforening og Dansk 
selskab for Børne- og Ungdomspsykiatri. Han er  medstifter 
af Metalog, se www.Metalog.dk. Jørn har gennem en årræk-
ke arbejdet med børn og unge i udsatte positioner og har et 
stort hjerte for feltet.

http://www.metalog.dk


          

o

5. APRIL 2023
KL. 13.00 - 15.00

RECOVERY-ORIENTERET 
REHABILITERING

   Ved Finn Blickfeldt Juliussen

Recovery er en ”bottom-up approach”, som opstod i 1960´ernes græsrods- og menneske-
rettighedsbevægelser, som en reaktion mod psykiatriens biofysiske forståelsesmodel, der be-
tragtede psykiske vanskeligheder som kroniske sygdomme og mennesker med psykiske 
vanskeligheder som uhelbredelig syge. Siden forskningen fra starten af 1980´erne kunne 
påvise, at det var muligt at komme sig fra psykiske vanskeligheder, fik recovery-begrebet for 
alvor medvind, og i dag praktiseres recovery-orienteret rehabilitering i store dele af såvel psy-
kiatrien og socialpsykiatrien i både Danmark og verden. 

Selvom Recovery har bidraget til et fundamentalt skifte i forståelsen af psykiske vanskelighe-
der og kriser, synet på mennesker med psykiske vanskeligheder og til en reformulering af de 
fagprofessionelles rolle i rehabiliterende indsatser, er Recovery ikke en metode eller fagligt be-
greb i klassisk forstand. Det er et eksistentielt livsverdensperspektiv, som tager udgangspunkt 
i den enkelte aktørs definition af det gode liv (positive sociale relationer, kærlighed, familie, 
arbejde, egen bolig etc.) og fremhæver vigtigheden af at have kontrol over eget liv og ikke 
mindst håbet om, at det er muligt at komme sig. 

I oplægget vil Finn Blickfeldt Juliussen udfolde recovery-begrebet ved at introducere centrale 
forståelser, begreber og pejlemærker indenfor Recovery samt give eksempler på metodiske 
tilgange, som understøtter recovery-orienterede indsatser.

Finn Blickfeldt Juliussen er forfatter, fag-
specialist og praksisdebatør, tidligere leder 
og behandler. Han har i 2021 udgivet bogen 
”Recovery-orienteret rehabilitering - Re-ori-
entering for mental sundhed”, som er ud-
kommet på Hans Reitzels Forlag.



          

o

5. APRIL 2023
KL. 13.00 - 15.00

   Ved Janne Dolma & Thomas Isaksen

o

3. MAJ 2023 
KL. 13.00 - 15.00

    BROBYGGENDE NETVÆRKSFOKUS 

Platangården har i 2022 taget afgørende nye skridt ift. vores arbejde med netværksfokus og 
brobyggende relationsforståelse. 

Netværksfokus betyder i Platangårdens kontekst at træde ind i et mere forpligtende og ud-
viklende samarbejde med den unge, og dennes personlige relationer. Til grund for dette ligger 
en forståelse af, at problemer og løsninger er relationelle – man kan derfor sige, at netværks-
fokus rækker ud over en klassisk individorienteret symptomforståelse. Erfaringerne fra Pla-
tangårdens specialiserede praksis viser, at en uforståelig adfærd oftest viser sig at give mening, 
når vi som fagpersoner insisterer på at udforske, forstå og samarbejde om problemet i den 
kontekst, hvor det er opstået. 

Med brobyggende relationer mener vi, at relationsmedarbejderne på Platangården bidrager 
til udvikling, som kan være bæredygtig, også ud over den tid, de unge er anbragt på Pla-
tangården. Det betyder, at relationsmedarbejderne i højere grad tænker sig som brobyggere 
– en funktion, som har fokus på den unges personlige relationer, men også retter et blik 
ud i verden – til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, samt til lokalområdets mange 
muligheder for at træde ind i nye, udviklende fællesskaber. 

Vi byder ind med et oplæg, som tager udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering på 
systemisk og narrativt grundlag, og krydrer med erfaringer fra Platangårdens specialiserede 
praksis.

Oplægget faciliteres af  
Platangårdens psykolog  
Janne Dolma og 
VISO-specialist/supervisor  
Thomas Isaksen.  



            PRAKTISKE OPLYSNINGER

Foredragene holdes på:

Platangårdens Ungdomscenter
Præstegårdsvej 8
4760 Vordingborg

Foredragene er primært et internt kompetenceudviklingstilbud, men vi 
udbyder til hvert foredrag 20 gratis pladser til vores samarbejdspartnere. 

Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet.

Hvis du er interesseret i at deltage i et foredrag skal du tilmelde dig se-
nest 8 dage før foredraget afholdes. 

Du tilmelder dig ved at sende en mail til:

platangaarden@regionsjaelland.dk

Ved tilmelding oplyses:
Hvilke(t) foredrag du er interesseret i, dit navn, arbejdsplads og 
mailadresse
       
Læs mere om Platangården på: 

www.platangaarden.dk
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