
 

OM OPLÆGSHOLDERNE 
 

 PROGRAM 
Torsdag den 18. april  
9.30  Kaffe/te og velkomst  - programgennemgang 
 
10.00  Lisbeth Beltov 
            Behandling af børn/unge, der krænker eller er blevet krænket 

 
12.30  Frokost 
 
14.00  Peter Rønsholt Byrgersen 
            Misbrug: Hvis 0-tollerance er svaret - hvad er så      
            spørgsmålet? 
             
16.30  Deltagerrunden – tendenser i tiden 
            Særligt fokus: Erfaringer med brug af ny teknologi og              
            sociale medier i det pædagogiske arbejde 
 
17.30  Fagligt indhold slutter 
 
19.00  Spisning 
 
Fredag den 19. april 
08.30    Morgenmad 
 
09.30    Hanne Veje  
              Samarbejdet med unge med  
              problemskabende adfærd 
              
12.30    Afrunding 
 
12.45    Sandwich-to-go 
 
 
 
 

 

Lisbeth Beltov er terapeut og specialist i behandling af 
drenge og piger med seksuelt bekymrende/krænkende 
adfærd og deres familier…. 
Behandling af børn/unge, der krænker eller er blevet krænket 
 OPLÆG: Hvordan behandler man børn og unge, der har 
været udsat for seksuelle overgreb og børn/unge der kan 
være i fare for at udsætte andre børn for overgreb? Hvordan 
skal fagpersoner på institutioner håndtere disse børn, og 
hvordan skal de forholde sig til deres seksualitet og de 
traumer overgrebene har ført med sig. 
 

 

Peter Rønsholdt Byrgesen er indehaver af Causa Socialis, MA 
i Human Resource Development, Systemisk 
misbrugsbehandler v. MRU  
OPLÆG: Når mennesker - og i særdeleshed unge mennesker - 
har et problematisk forbrug af rusmidler involverer det en 
masse mennesker. Oplægget tager afsæt i de 
forståelsesrammer vi har og de besværlige vilkår vores 
institutionssammenhænge opstiller for arbejdet med 
ungerusmiddelbrugere. Og arbejder herfra videre med 
deltagernes egne erfaringer med at udstikke rammerne for at 
forstå og arbejde med unges forbrug og misbrug af rusmidler. 
 

 

Hanne Veje er psykolog og faglig leder i StøtteCompagniet: 
 OPLÆG 

 Hvorfor udviser de unge problemskabende adfærd? 

 Hvilket formål er der med affektudbrud? 

 Hvordan forebygger og håndterer vi vrede og 
konflikter? 

 Hvem har ansvaret og hvem skal have kontrollen? 

 Hvad kan skade relationen i samarbejdet med de unge? 

 Hvorfor bør vi værdsætte frontallappen langt mere end 
vi faktisk gør? 

Lisbeth Beltov 

Peter Rønsholdt 
Byrgesen 

Hanne Veje 



 

 

INFORMATION 
 

 

Deltagerbetalingen udgør 2900 kr. og inkluderer alle måltider (ex 

drikkevarer)oplæg og overnatning på enkeltværelse. 

Tilmelding sker ved at bruge følgende link: 

https://www.conferencemanager.dk/fadd 

Oplys: institution, stilling, navn, mailadresse samt EAN‐nummer  

Tilmelding og betaling skal ske senest onsdag den 7. marts 2013 

Pladserne fordeles efter først til mølle princippet. 

Der udsendes deltagerliste ultimo marts 2013 

Sted: Hotel Svendborg Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg          

Tlf: +45 62211700 

Oplysninger: Kontakt Finn Kristensen fk@esbjergkommune.dk 

eller Henrik Kaustrup info@fadd.dk  

 

Med venlig hilsen 

Ungegruppen i FADD 

 Inge Holtkøtter, Dohns Minde 

 Lars Petersen, Josephine Schneiders Ungdomsboliger 

 Finn Kristensen, Ungecenter Esbjerg 

 Henrik Kaustrup, FADD 

 
 Ungegruppen i FADD inviterer til 

DØGNSEMINAR om  

UNGE & krænkelser, misbrug 
og problemskabende adfærd  

18.-19. APRIL 2013 på 

Hotel Svendborg 

 

Hotel Svendborg 

 www.facebook.com/foreningenfadd 
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