
 

 

 

 

 

 

Tid:  
Torsdag den 21. januar 20201 

kl. 9.30 – 15.30 

 

Sted:   
Jylland 

 

Målgruppe:  
Kurset henvender sig til medarbejdere 

på skoler, bosteder og 

uddannelsessteder som arbejder med 

børn, unge og voksne med særlige 

behov 

 

Underviser: 
Jesper Birck. 

Cand.psych.aut. Specialist i 

psykoterapi og klinisk psykologi    

 

Pris:  
Medlem Ligeværd kr. 2.170. inkl. 

forplejning og kursusmateriale. 

Ikke medlemmer kr. 2.895. 

Beløbet er ikke momspligtigt 

 

Tilmelding:  
Ligeværds hjemmeside: 

www.ligevaerd.dk/kurser/ eller sendes 

til: tina@ligevaerd.dk   

Oplys navn, institution og mailadresse 

på deltager(e) 

 

Vilkår: 
Tilmelding er bindende mindre end 4 

uger før kursusstart 

Vores hverdag med unge og voksne kan til tider være svære, rørende 

eller frustrerende, de reagerer måske uforudsigeligt, kraftigt, eller 

pludseligt – endda til tider i situationer der ikke synes som konflikt- eller 

kravfyldte. Vi kan ofte komme med velmenende og gode samværstiltag, 

som nogle dage bliver modtaget godt, og andre dage bliver vi afvist. 

Hvad er det, der sker her – og hvad kan vi gøre? 

Fra et neurosekventielt perspektiv vil vi se nærmere på: 

• Hjernens opbygning, udvikling og funktion i forhold til traumer, 

neurobiologiske forstyrrelser og betydning for hverdagen 

• Hvorfor virker det, vi gjorde i går - ikke i dag? 

• Hvorfor kommer der så kraftig en reaktion på et ellers rimeligt 

krav 

• Den neurobiologiske udvikling med særligt fokus på sociale 

kompetencer og betydningen af relationer i arbejdet mod 

trivsel, stabilisering eller/og udvikling  

• Hvordan kan vi anskue de frustrationer, følelser og adfærd vi 

møder i hverdagen? Og hvordan kan vi møde det?  

• Hvordan kan vi forstå, hvad der kan fremkomme som 

funktionstab – eller måske snarere som store funktionsudsving?  

• Kan vi lure deres ”dagsform”? og kan vi hjælpe til 

tilstandsregulering, så den unge får en god dag, og så vi måske 

endda kan bidrage positivt til udvikling i svære perioder? 

• Hvordan laver man samspil/interventioner der hører tidligere 
udviklingstrin til på en aldersrelevant måde? 

 

Dagen vil være et oplæg præget af en vekselvirkning mellem teoretiske 

pointer og masser af praksiseksempler relateret hertil. Formen vil 

variere mellem oplæg med teori og praksiseksempler, begge dele 

eksemplificeres gennem videoklip og gennem anvendelse af modeller 

der kan bruges som analyseredskaber. 

 

Hjernens udvikling og funktion i en neurosekventiel optik  

– og betydningen i hverdagen for relationer og udviklingstiltag 
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