
 

 

 

 

 

 

Tid:  
Torsdag den 4. april 2019  

kl. 9.30 – 16.00 

 

Sted:   
Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole 

Bygaden 84 

7173 Vonge 

 

Målgruppe:  
Medarbejdere på skoler samt bo- og 

uddannelsessteder som arbejder med 

børn, unge og voksne med særlige 

behov  

 

Underviser 
Cand.psych. Steen Guldager 
 

Pris  

Medlem Ligeværd Kr. 2.170 inkl. 
forplejning og kursusmateriale. Pris 
ikke medlemmer kr. 2.895.  
Beløbet er ikke momspligtigt.  

 

Tilmelding  

Sendes til:  tina@ligevaerd.dk   

Oplys navn, institution og mailadresse 

på deltager(e). 

 

Vilkår  
Tilmelding er bindende mindre end 4 

uger før kursusstart. 

Rusmidler 

Hvordan påvirker de på kort- og lang sigt hjernen? 

Når de unge har et problematisk brug af rusmidler 
- hvordan skal vi forstå og ikke mindst håndtere det? 

 

Langt de fleste unge afprøver/bruger rusmidler i forskellige sociale 

situationer, hvilket de har gjort i årtier. For nogle unge – og deres 

omgivelser - bliver brugen af rusmidler problematisk.  

 

Udgør de et særskilt problem, der kan behandles som  

et problem i sig selv? Eller er de mere et tilstødende følgeproblem, 

en copingstrategi, der er en følge af afmagt ift. mistrivsel? 

På kurset arbejder vi med: 

• de officielle definitioner af skadeligt brug/afhængighed  

• forskningsresultater til at adskille fordomme og viden i 
forståelsen rusmiddelafhængighed i hverdagen 

• sammenhængen mellem rusmidler og psyke 

• hvad rusmidlerne på kort og lang sigt gør ved hjernen og 
dermed den unges funktionsniveau 

• præsentationer af eksempler på værktøjer til afdækning 
af den unges brug af rusmidler og kognitive 
funktionsniveau 

• pædagogiske strategier 

• de organisatoriske aspekter: inspirations-liste til videre 
arbejde hjemme i egen organisation: 

o politikker omkring rusmidler 
o ’epidemier’ – når det er en trend blandt de unge 
o udvikling af grundforståelse 
o fælles strategier og metoder på skolen, etc. 
o samt hvilke helt konkrete næste skridt, I kan tage 

i egne organisationer 
 

Formen vil primært bestå af videns- og praksisformidling, med 

løbende spørgsmål og diskussion. Til afslutning kort drøftelse 

blandt deltagerne ift. videre strategi i hverdagen ift. håndtering af 

rusmidler på skolerne. 

 

 

 

 

 

mailto:tina@ligevaerd.dk

