
Børn med særlige behov skal udvikles særligt
Temadag for ansatte, der arbejder med børn med multiple
funktionsnedsættelser
Tid: Tirsdag, den 28. maj 2013, kl. 08.30-16.00
Sted: Scandic Kolding (Kokholm 2, 6000 Kolding)

PROGRAM

08.30-09.15 Ankomst - Morgenbuffet - Networking

09.15-09.30 Velkomst og introduktion til dagen

09.30-10.45 Nye perspektiver på den dialogiske udredningsmodel
Oplægget handler om de nye perspektiver på kommunikationen med børn og
unge med multiple funktionsnedsættelser og præsenterer VISOs kommunikative
udredninger, som de foregår i et særligt tværfagligt team.

Udredningen er især baseret på videoobservation i barnets/den unges sociale
arenaer og på videoanalyse i et tværfagligt reflekterende team, hvor barnets
nære omsorgsgivere deltager. De kommunikative udredninger ledes af
tovholdere med særlig uddannelse indenfor AAC/ASK, der inddrager yderligere
tværfaglige specialister.

Oplægsholder:
Birgitte Brandt, Børneterapien Odense, VISO-udreder

10.45-11.00 Pause - Networking

11.00-12.15

Incl.pause

Samarbejde set i fysio- og ergoterapeuters perspektiv
Både pædagoger og fysio- og ergoterapeuter skal navigere mellem forskellige
lovgivninger i de indsatser, de yder til børn med nedsat funktionsevne. Det skaber
en vis kompleksitet i opgaven og kan gøre det vanskeligt at forklare de vilkår, der
er for indsatserne til andre fagpersoner og til børnenes forældre.
Download rapporten
"Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne – fra fysio- og
ergoterapeuternes perspektiv"

Oplægsholder:
Inge Storgaard Bonfils, forsknings- og udviklingskonsulent, Metropol

http://www.phmetropol.dk/~/media/Files/Videncentre/Center for Sammenhaengende Forloeb/RapportFinalaugust2012.ashx
http://www.phmetropol.dk/~/media/Files/Videncentre/Center for Sammenhaengende Forloeb/RapportFinalaugust2012.ashx
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12.00-13.00 Pause – Frokostbuffet - Networking

13.00-14.45

incl. pause

Lige muligheder – er det lig med inklusion?
Der sættes på temadagen fokus på de forandringer, der er på vej i en lang række
kommuner. Specialbørnehaver og døgninstitutioner for børn med store
funktionsnedsættelser har gennem årene udviklet stor ekspertise på området,
men nu går tendensen mod inklusion af børnene. Kan man inkludere alle børn,.
Hvad er det forskningsmæssige belæg for denne forandring? Hvordan sikrer vi, at
pædagogerne bringer deres store viden med over i de ”almindelige” børnehaver
og institutioner?

Læs om dagtilbud i Gentofte Kommune med særlig viden og kompetencer til at
inkludere alle børn i fællesskabet, der nu bliver certificeret

Oplægsholder:
Charlotte Brønsted, projektkonsulent hos UCC’s NVIE – Center for Inklusion og
Diversitet

14.45-15.00 Pause – Networking

15.00-16.00 Stomp Along – Show Time
Stomp show som deltagerne selv performer i.
Med hverdagsrekvisitter (koste, spande, tønder og plasticposer) iscenesættes
showet med rytmer, let koreografi og godt humør. Aktiviteterne giver
anledning til smil, snak, undren, let frustration, begejstring, grineflip, og
meget mere…
Når man selv bidrager til at musikken swinger, sættes tid, sted og andre
referencer på stand by et øjeblik, og fællesoplevelsen får de bedste betingelser
for at udfolde sig.

Læs om Stomp Along

Instruktør:
Per Rasmussen, Stomp Along

16.00-16.15 Afslutning – Kom godt hjem

http://www.e-pages.dk/uccny/14/
http://www.e-pages.dk/uccny/14/
http://www.stompalong.dk/

