Børneneurocenteret
Kurser og supervision 2022

Indledning
Børneneurocentret er Vejlefjord Rehabiliterings
ambulante tilbud til børn og unge.
Børneneurocentret har et tværfagligt team bestående
af børneneuropsykologer og neuropædagogiske
konsulenter. Der er bred erfaring og specialisering i
teamet, samt mange års erfaring med supervision,
hvorfor vi tilbyder kurser og oplæg i kommunerne.
Vi arbejder indenfor følgende områder:
•
Hjerneskader – medfødte eller erhvervede
•
Syndromer og kromosomafvigelser
•
Følger efter at være født for tidligt
•
Følger efter sygdom i hjernen
•
Epilepsi
•
Udviklingsforstyrrelser eller mistanke herom
( ADHD, ASF, udviklingshæmning/mental
retardering)
•
Følger efter alkohol og følger efter
stofeksponering i graviditeten
•
Længerevarende skolefravær
•
Børn/unge med svære belastningsreaktioner
og børn/unge med svære
kombinationsproblematikker
Børneneurocenteret er også en af landets VISO
specialister og leverandører på 6 områder.
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Børn og unge med følger efter morens misbrug
under graviditeten herunder Føtalt Alkoholsyndrom
(FAS) og reaktiv tilknytningsforstyrrelse
Oplægsholdere: Neuropædagogisk konsulent Jens Nyland Marcussen og
Børneneuropsykolog Hanne Lund Hansen
Oplæg: I oplægget tages der udgangspunkt i afdækning og udredning af
neuropsykologiske funktioner. Dernæst et pædagogisk fokus på at skabe
fælles forståelse for udfordringsfelter samt fokus på pædagogiske tilgange og
opmærksomhedspunkter.
Målgruppe: Personalegrupper som arbejder med børn og unge med FAS på skoler
og institutioner
Varighed: Oplægget varer 2 – 4 timer og kan afpasses og justeres efter målgruppens
behov for praksisnært og/eller teoretisk tilgang

Smerter hos børn
Oplægsholder: Børneneuropsykolog Hanne Lund Hansen
Oplæg: ”Smerter hos børn forekommer ofte i forbindelse med forskellige
sygdomme og handicaps, men der kan være risiko for at smerterne overses eller
underbehandles, da børn har andre forudsætninger for at kommunikere om smerter.
Oplægget vil komme ind på hvad smerter er hos børn, samspillet mellem smerter og
andre faktorer, måling/vurdering af smerter og kort om smertehåndtering/lindring.”
Målgruppe: Personalegrupper som arbejder med børn og unge
Varighed: 1- 2 timer
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Kravundgående adfærd på baggrund af belastninger
(PDA)
Oplægsholder: Neuropædagogisk konsulent Charlotte Just Bukh
Oplæg: Under oplægget vil Charlotte komme ind på hvordan man kan undersøge
om barnet har en PDA-profil, hvordan skaber man pædagogik omkring et barn med
kravundgående adfærd, hvordan arbejder men med at vende et nej til et ja og hvad
netværket omkring barnet skal være opmærksom på, i forhold til deres indbyrdes
samarbejde.
Oplægget kan desuden også målrettes PPR-psykologer, hvor Børneneuropsykolog
Rikke Slengerich vil bidrage med viden om, hvordan man tilrettelægger og udfører
testning af disse svært testbare børn.
Målgruppe: Personalegrupper der arbejder med børn og unge/ PPR-psykologer
Varighed: Oplægget varer alt imellem 2-3 timer.

Hjernepauser- de regulerende pauser
Oplægsholder: Neuropædagogisk konsulent Charlotte Just Bukh
Oplæg: Oplægget omhandler begrebet hjernepauser som man også kan kalde de
regulerende pauser. Der tages udgangspunkt i en neuroaffektiv forståelsesramme,
som indbefatter det sensoriske, det følelsesmæssige og det kognitive. Vi kommer
også omkring hvordan vi konstruerer en regulerende pause for det enkelte barn,
og centrale spørgsmål som fx om iPad kan bruges som en regulerende pause og
konsekvenserne ved brug af iPad. Der vil undervejs være refleksionsopaver.
Målgruppe: Personalegrupper som arbejder med børn og unge
Varighed: 2 timer
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Autismespektrumforstyrrelse: grundlæggende viden
om autisme, og hvilken betydning det har i forhold
til skoledagen
Oplægsholder: Specialist i klinisk neuropsykologi med børn og unge Rasmus Herold
Oplæg: Med udgangspunkt i klinisk erfaring og litteraturen beskrives
vanskelighederne inden for den autistiske triade. Dernæst tilstræbes det at skabe
fælles forståelse for de typiske udfordringer inden for ASF, og eksemplariske
pædagogiske tilgange og opmærksomhedspunkter beskrives og illustreres
Målgruppe: Personalegrupper som arbejder med børn og unge med ASF på skoler
og institutioner, samt faggrupper, der vejleder inden for feltet, primært PPRpsykologer
Varighed: Oplægget er beregnet til en varighed på 2-3 timer, men det kan udvides
og justeres efter målgruppens behov for praksisnært og/eller teoretisk tilgang. Et
længere oplæg kan fx inkludere flere eksempler fra praksis, enkelte gruppesessioner
samt bedre mulighed for afsluttende drøftelser af enkeltpunkter

Skolefravær- når det bliver massivt og langvarigt
Foredragsholder: Neuropædagogisk konsulent Charlotte Just Bukh
Pædagogisk: Skabe fælles forståelse for udfordringsfelter samt fokus på
pædagogiske tilgange og opmærksomhedspunkter
Målgruppe: Oplægget består dels af en teoretisk baseret del med
forskningsresultater og dels en praksisbaseret del, hvor vi kommer ind på emner
som:
•
Hvad er skolevægring/fravær og hvilke tegn og risikofaktorer skal vi være
opmærksomme på
•
Hvorfor kompleksiteten af skolefravær kræver et udvidet netværkssamarbejde
•
Hvilke faktorer bidrager til at ændre på skolefraværet
•
Hvad kan vi være undersøgende på, for at forstå skolefravær
•
Hvordan koordinerer vi arbejdet med skolefravær
•
Hvordan inddrager vi barnets perspektiv i arbejdet
•
Hvad kalder det så på i arbejdet med skolefravær – en lille opsamling
Deltagerne bliver inddraget ved at reflektere over egen praksis gennem oplægget.
Målgruppe: Alle der arbejder med børn og unge.
Varighed: Varer ca. 2 timer – kan forlænges til tre timer, hvor deltagerne bliver mere
inddraget og der inddrages yderligere organisationsteori.
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Unge med erhvervet hjerneskade af lettere til
moderat karakter
Oplægsholder: Neuropædagogisk konsulent Malene Arendt Eriksen
Oplæg: Et oplæg om mestring af ændrede livsvilkår forårsaget af erhvervet
hjerneskade. Målgruppen der er i fokus, er unge mennesker med erhvervet
hjerneskade af lettere til moderat karakter. Disse unge har ofte kognitive
følgevirkninger, som kan være usynlige for omverdenen, hvilket kan skabe en
kompleksitet i det sociale samspil samt en manglende forståelse. Faktorer der
uundgåeligt har indvirkning på den unges rehabiliterings – samt mestringsproces.
•
Hvordan støttes disse unge mennesker bedst muligt i deres mestringsproces?
•
Hvorfor er det så sårbart at erhverve sig en hjerneskade i det livsstadie der
hedder ungdommen?
•
Hvad bør de fagprofessionelle omkring den unge særligt være opmærksom på?
•
Hvad indbefatter begrebet ”usynlige” følgevirkninger?
•
Hvorfor er netværksinddragelse så vigtig for denne målgruppe?
•
Hvordan og med hvilket fokus kan man inddrage og skabe forståelse i den
unges netværk? Fagprofessionelt så vel som privat
Oplægget kan tilpasses, målrettes og afstemmes niveaumæssigt alt afhængig af
målgruppe og fokus
Varighed: Fra et par timer til et længere oplæg
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Supervision af fagpersoner v/ Specialist og
supervisor i klinisk neuropsykologi med børn og
unge, Rikke Slengerich
Rikke har mange års erfaring som psykolog, og har særlig viden om børn med
neuropsykologiske og/eller neuropsykiatriske problemstillinger. Desuden har
hun særlig viden om tilrettelæggelse af undersøgelser og interventioner ift. disse
grupper.
Målgruppe: Psykolog(er) på vej til specialist i klinisk neuropsykologi med børn
og unge, både individuelt eller i gruppe, Psykolog(er) med særlig interesse for
neuropsykologiske eller neuropsykiatriske problemstillinger

Supervision af fagpersoner v/ Neuropædagogisk
konsulent Charlotte Bukh
Charlotte har mange års erfaring og har en baggrund som uddannet pædagog
og lærer. Hun arbejder bl.a. med meget komplekse VISO-sager og rådgiver på fx
specialinstitutioner.
Målgruppe: Personale i specialklasser eller på specialskoler
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Alle oplæg tilpasses og kan justeres efter målgruppens behov for praksisnært og/
eller teoretisk tilgang.
Supervision og oplæggene vil typisk ligge fra 5.000 kr., alt efter varighed.
Kontakt Afdelingschef Karin Hensel, for at høre mere om hvilke muligheder der er
eller for at booke et oplæg.
Email: kahe@vejlefjord.dk
Mob: 2568 7387

7682 3333
visitationen@vejlefjord.dk
Sanatorievej 27b,
7140 Stouby
www.vejlefjord.dk

