
 

Torsdagens program:_________________ 
9.30 Velkomst og åbning ved Casper Nellemann 
 

9.45—10.15  Et kommunalpolitisk perspektiv på udviklin-
gen blandt unge med særlige behov v/Søren Melcher kon-
sulent KL 
Vi tegner et billede af udviklingen af den specialpædagogiske ind-
sats i folkeskolen. Er vi vidner til en stigende udfordring? Er der 
mon fløjtet til kamp mellem normalområdet og specialområdet? 
Hvordan sikre vi, at folkeskolen kan være en god skole for alle? 
 

10.15—10.45  PPR’s perspektiv på udviklingen blandt unge 
med særlige behov v/Jan Sejersdahl Kirkegaard, forhv. 
Chef for PPR i Aarhus  
Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning er en central instans i arbej-

det med børn med særlige behov. Forh. Chef for PPR i Aarhus 

kommune kaster et professionelt lys på udviklingen af målgrup-

pen. Hvordan har gruppen af børn med særlige behov udviklet 

sig? Hvilke typer af belastninger og diagnoser har udviklet sig mest 

og hvilke overvejelser og indsatser giver det anledning til? 

 

10.45—11.15 En ungegruppe i forandring?  
Antallet af børn med psykiatriske belastningsreaktioner er i stig-

ning. Vi spørger hvorfor? Er børnelivet blevet farligt og for bela-

stende? Har vi en grundskole der ’producerer’ flere og flere børn i 

udsatte positioner? Eller rammes vores børn af et kulturfænomen, 

der har idealiseret normaliteten og stillet uopnåelige forventnin-

ger til dem? 

 

11.15—11.30 Kaffepause 

 

11.30—12.15 Mangfoldige udfordringer kræver særligt til-

rettelagte forløb 
Salen kommer til orde! Hvad ser vi ude hos medlemmerne i Lige-
værd? Har målgruppen forandret sig? Og hvordan kommer det til 
udtryk? Vi digitaliserer samtalen og tager temperaturen på forhold 
og holdninger.  
 

12.15—13.15 Frokost 
 

 

13.15—14.45  Løsningsbuffet— pick and choose 
Et overflødighedshorn af redskaber, værktøjer, systemer og  

indsatser. Inspiration, der er lige til at tage med hjem. 

NordicPAS/ OCN, KRAP, Joballiancen, Brætspil, Den narrative       

samtale og meget mere.. 
 

14.45—15.00 Kaffepause 
 

15.00—16.00  ”pissedårlig undervisning” v/Alexander von 

Oettingen  

Selv om ”pissedårlig undervisning” ikke er et gængs pædagogisk 

begreb, så er det et aktuelt vigtigt begreb, da det skærper        

bevidstheden om, hvad der skal til for at opnå den gode            

undervisning. Det har velmenende idealer og mål for folkeskolen 

ikke kunnet gøre. 

  

16.00—18.00 Generalforsamling              

Ligeværd Fagligt Forum afholder sin generalforsamling. 

 

Pris: kr. 2.995 ved overnatning i enkeltværelse,  

og kr. 2.695 ved overnatning i dobbeltværelse  

Tilmelding: Ligeværds hjemmeside: www.ligevaerd.dk  

eller send en mail til tina@ligevaerd.dk og oplys navn  

samt /institution/organisation/kommune samt mailadresse.  

Programmet er med forbehold for ændringer og afbud. 

Fredagens program: 

9.30—9.45 Morgensang  

9.45—11.45 Clement Kjersgaard—Ligeværds politiske 

debat 

Clement Kjersgaard styrer os igennem en politisk debat, som 

stiller skarpt på de samfundsmæssige udfordringer, når vi ikke 

møder børn og unge tids nok. 

Hvad ville effekten være, hvis vi gjorde?  Hvordan gør vi det? 

Hvilken rolle spiller grundskoleudfordringer ift. de unges ud-

fordringer? Politikere og organisationer mødes til en debat om 

udfordringer og muligheder. 

 

11.45—12.00 Afrunding på konferencen og tak for i dag. 

For medarbejdere og ledere  
med interesse for  

børn, unge og voksne    
med særlige behov 

 

 
LIGEVÆRDs  
Årskonference  2021 

 
   ’med særlige behov 
         En ungegruppe i forandring 
 

Den 18.—19. november på Legoland Hotel & Konference 

http://www.ligevaerd.dk/kurser-og-konferencer
mailto:tina@ligevaerd.dk

