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Indbyder til

ÅRSMØDE
PÅ

HOTEL nybORg STRanD a/S
Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 29. oktober, torsdag den 30. oktober
og fredag den 31. oktober 2008.

Hvor kommer forandringskraften fra

Kl. 15.00 - 17.00 ”Forandringer spørger ikke om lov – de kommer bare”.
 v/ Helen Eriksen - Erhvervspsykologisk rådgiver, 
 forfatter samt kursus og foredragsholder.
                 www.heleneriksen.dk

 ”Forandringer spørger ikke om lov – de kommer bare”, er et 
udsagn, et andet er: ”Døren til forandring - skal åbnes indefra”, 
- men har vi tid til at vente på det og hvordan påvirker vi pro-
cessen, så de forandringer vi ønsker at skabe for børn, unge og 
familier, at de bare kommer.

 
Kl. 19.00  Festmiddag med efterfølgende dans til orkesteret  

”The Deformers”  
                                   

Fredag den 31. Oktober

Kl.  9.30 -10.30 Filosoffen John Engelbrecht
	 Forandring	fryder….hvis…

Kl. 10.30 Afslutning ved formanden.

Vi vil igen i år opfordre til at flere fra de enkelte institutioners ledelsesteam 
deltager, idet vi håber årets oplægsholdere vil kunne danne baggrund for 
inspirerende og udviklende drøftelser på den enkelte institution



     

Tilmelding til Forening af danske døgn-
instioner den 29.- 31. oktober 2008.
Hotel nyborg Strand, Østerøvej 2 
5800 nyborg.

Tilmelding senest d. 1 oktober 2008   

antal                                                Pris pr deltager

____  Alle 3 dage med 2 overnatning 

 i enkeltværelse  4.100 kr.

____ Alle 3 dage med 2 overnatning 

         i dobbeltværelse  3.700 kr.

____  Alle 3 dage uden overnatning 2.700 kr.

____ Kun den 29 oktober  

 med 1 overnatning                 1.800 kr.

____ Kun den 30 oktober 

 med 1 overnatning  2.700 kr.

____  Kun generalforsamlingen Gratis

Ansættelsessted:

Navne:             

                                            

EAN NR.:                                                                  

                                      

Indkvartering finder sted på Hotel Nyborg Strand.

Tilmelding optages i den rækkefølge de modtages.

Vi håber, at alle kan være på Hotel Nyborg Strand men 

ved evt. overtegning vil der være nogle af deltagerne, 

der vil skulle overnatte på omkring liggende hoteller, 

hvilket Hotel Nyborg Strand vil være behjælpelig med.

Såfremt du ønsker specialforplejning – diabetes, vege-

tar, evt. andet bedes du oplyse det ved tilmelding. 

Tilmelding kan ændres indtil 14 dage før årsmødet. 

Derefter hæfter foreningen for pladsen, hvorfor vi 

ser os nødsaget til at fakturere beløbet. Eventuelt 

afbud skal ske Skriftligt. 

Betaling: Vedlagte girokort kan anvendes/ eller regningen 

kan fremsendes elektronisk ( husk EAN NR.)

Foreningen af  

Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge

V/ forstander Bjarne Jensen

Børne- og Familiehjemmet Bakkevej

Bakkevej 20B, 8783 Hornsyld

E-mail: bakkevej@hedensted.dk

Torsdag den 30. oktober
 

Kl.  9.00 - 12.00 ”Mulighedernes vindue”
                                 v/ cand.psych. Susan Hart

                               I dag ved man meget mere om de neuronaffektive processer, 
der er centrale for følelseslivet og personlighedsdannelsen, og 
hvordan hjernen har behov for hensigtsmæssig følelsesmæssig 
stimulation for en personlighedsudvikling, der kan sikre selvregu-
lering. Det begynder nu at blive muligt at ”brobygge” teorier om 
hjernens udvikling med udviklingspsykologiske teoridannelser.

 I dette foredrag gennemgås, hvordan forældres traumer igennem 
massiv fejlregulering kan påføre barnet langvarige traumer, som 
igen påvirker barnets følelsesmæssige og neuronaffektive udvik-
ling.  
 
Det vil ligeledes blive gennemgået, hvordan følelsesmæssig 
udveksling og affektiv afstemning er en forudsætning for at 
udvikle barnets følelsesmæssige kompetencer, som støtter bar-
nets mulighed for at overvinde tidlige traumer og undgå retrau-
matisering.

Kl. 12.00 - 13.30 Frokost

Kl. 13.30 - 15.00 Forandringskraft – muligheder og begrænsninger?
                                   v/ Frank Ebsen, leder af Center for Forskning i Socialt Arbejde.
 www.dsk-k.dk

                                   Hvad styrer socialt arbejde – hvad skaber forandringer i bl.a. 
socialpædagogisk arbejde? 

 Hvordan udvikler styringen af samfundet sig i forhold til socialt 
arbejde.  Hvilken betydning har det for de respektive målgrupper, 
og hvad betyder det for bl.a. det socialpædagogiske arbejde? 

 Hvad betyder udviklingen for ledere i de sociale systemer – 
Ansvar med indflydelse?

Program Tilmelding

Onsdag den 29. oktober 

Kl. 13.00 - 13.30 Indkvartering samt kaffe og sandwich.

Kl. 13.30 - 14.00 Indskrivning til generalforsamlingen.

Kl.  14.00 – 14.15    Foreningens formand, forstander Hans Jørgen Jønsson 
 byder velkommen. 

Kl. 14.15 – 17.00 Generalforsamling.

Kl. 17.30 Middag.

Kl. 18.45  Årsmødet åbnes.  

Kl. 19.00 - 21.00 Om at producere individer med en ny form for fornuft:  
den situerede og patetiske.

 v/ Ole Fogh Kirkeby Dr. Phil ved CBS.

 Skolesystemet tvinges i dag til at skabe grundlaget for en ny type 
individer, kommende medarbejdere i en erkendelsesøkonomi, der 
er rede til at lade deres egen selvledelse kontrollere gennem de 
normer og værdier, der er aktuelle for specifikke organisationer 
og nationale kulturer og af særlige situerede kompetencer. 

 Dette kan kun ske ved at der tidligt skabes et beredskab til at 
gradbøje den kritiske fornuft og kravene om myndighed baseret 
på universelle normer. Vi skal producere mennesker, der kan styre 
deres pathos, deres grundfølelser, i den retning som præstations- 
performance- og evalueringsregimerne kræver. 

 
 Vi skal forberede de unge på at blive slaver af en strategisk kon-

strueret frihed og bilde dem ind, at indsigt og oplevelse kan være 
det samme. Vi skal bilde dem ind, at erkendelse ikke forudsætter 
kritisk distance, men blot påfyldning af viden. Her må vi slå brem-
serne i og vende skuden. Og det kan heldigvis lade sig gøre.  


