
 

 

 

 

”Alt det vi gør og siger”  
– fordomme og fortællinger 

 
 

Fredag d. 7. November 

09:00-10:30 Kommunikation og motivation v/Henrik 

Krogh 
 

Vi er optaget af sprogets skabende kraft 

– og under overskriften ”Kommunikation og motiva-
tion” vil Henrik Krogh indføre os i et forrygende og un-

derholdende foredrag om arbejdsglæde og  

engagement, hvor vi lærer at stortrives og blive langtidsfriske, således vi som 

ledere kan brænde hele livet, uden at brænde ud. Den gode nyhed er at vi har 

ekstra gear, som gør, at vi kan klare ekstraordinære udfordringer i arbejdsliv 
og privatliv. 

Henrik Kroghs varemærke er en unik evne til at videregive sin viden og sine 

værktøjer på en usædvanlig underholdende og jordnær måde. Han er kendt 

for at kunne forklare komplekse problemstillinger og indviklet hjernekemi, så 
alle deltagere kan forstå stoffet, og kan anvende den nye viden og værktøjs-

kassen, så snart de går ud af døren. 

Henrik Krogh er trivselsrådgiver, stress ekspert, kropsterapeut og foredrags-

holder med 24 års professionel erfaring. Henrik har været rådgiver bl.a. for 

SAS, Novo Nordisk, Top Danmark, Multidata og Coca cola.   

Henrik Krogh benyttes ofte som stress-og trivselsekspert af medierne bl.a. i 
DR´s serie ”Besat af arbejde ” og ”det gode liv”, samt Børsen Executives serie 

om nye ledelsesredskaber til forebyggelse af stress. 

10:30   Afslutning ved formand Søren Skjødt 

 

ÅRSMØDE ‘14 
Onsdag d. 05. nov. 2014, kl. 14:00 

Fredag d. 07. nov. 2014, kl. 11:30 

Tilmelding:   

Link: http://www.conferencemanager.dk/FADD2014 

Pris: 4895 kr. 

 Der gives 300,- i rabat pr. person (4595,-) ved tilmelding inden 19/09-14 

 Der er kun én pris uanset, hvor længe du deltager i årsmødet 
 Vi har reserveret alle 134 værelser på årsmødehotellet. De fordeles efter 

først til mølle princippet 
 Herefter vil vi forsøge at skaffe værelser til alle på hoteller i nærheden.  
 Der vil ikke blive arrangeret transport mellem disse hoteller og årsmøde-

hotellet 
 Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for medlemmer, der ikke del-

tager i årsmødet 

 

På Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, Korsør 

 
 

 

FADD 
FORENINGEN AF DØGN- OG DAGTILBUD 

FOR UDSATTE BØRN OG UNGE 

http://www.conferencemanager.dk/FADD2014


 

 

 

Torsdag d. 6. November 

09:00-11:00 Oplæg om dokumentation og effektmåling v/ Tina Andersen, 

udd. Psykolog og nu lektor v. Højskolen for Videreuddannelse 
og Kompetenceudvikling, VIA University College. 

Procesbaseret dokumentation – hvorfor og hvordan? 

Hvordan kan ydre krav om dokumentation af indsats og effekt blive til in-
tern kvalitetssikring og faglig udvikling i sociale tilbud? Hvad har møde-

struktur med effektmål at gøre? Og hvordan kan mødekultur blive til fag-

lig udvikling?  

Hvordan kan systematisk dokumentation og faglig refleksion medvirke til at sikre barnets eller 

familiens udvikling? Oplægget introducerer til procesbaseret dokumentation som den systema-
tiske tilgang til socialpædagogisk arbejde med målsætning og evaluering i et udviklingsperspek-

tiv. 

11:00-12:30  Generalforsamling 

12:30-14:00  Frokost 

14:00-17:00  Workshop-seance: ”Metoder” 

Der er 5 workshops, og der køres i to bølger. Dvs. man kan vælge 2 workshops. 
Første runde  kl. 14.00–15.15  
Kaffe    kl. 15.15–15.45  
Anden runde  kl. 15.45–17.00  

Oplægsholderne giver et relativt kortfattet oplæg, hvorefter drøftelser kan finde 
sted. Tilmelding sker på årsmødet. 

 Multi-FunC, København:  

Der er manualbaseret arbejdsgang. Krav til kommunikation, dokumentation og aktive 
handlinger. 

v. Forstander Inge Henriksen og Claus Toftekær 

 Døgninstitution med familiepleje, Bakkevej, Hedensted:  

Information, debat og erfaringsudveksling 
v. Familieplejekonsulenterne Lene Høtoft Michaelsen og Britta Glyngø Thisvad, samt 

Forstander Bjarne Jensen 

 Børnehuset Buen, Hillerød:  
Helhedsorienteret indsats – herunder økonomi, organisationen og at prøve andre veje 

v. Leder Gitte Jørgensen 

 Tidsbegrænsede anbringelser, Toften, Herning:  

Metoder og anvendelse – og hvordan indsatsen systematiseres 
v. Teamleder Alice Eijgendaal og Netværksmedarbejder Mai-Britt Nielsen 

 Dagbehandling, Toftegård, Lolland:  

Processen fra døgninstitution til dagbehandlingssted 

v. Forstander Diana Licht 

17:15-18:00  Bestyrelsens velkomst til nye forstandere 
Til de øvrige er der tilbud om at se den kommende TV-film: "Et rigtigt hjem". 

19:00   Festmiddag 
   Musik v. DJ 

 

PROGRAM Onsdag d. 5. November 

14:00-15:00 Ankomst  

15:00-15:30 Åbning af årsmødet 

15:30-17:00 Mentalisering m.s.h.p. løgne v/ Michael Adam, 
Cand.psych. og medicinsk uddannelsesbaggrund, Lektor i 

psykologi og psykiatri. Selvstændig psykolog i center for 
anvendt psykologi. Har forsket i neuro og psykiatri i hospi-

tals og universitetsregi. Stor erfaring med implemente-
ring/foredrag/udredning og supervision ift- mentalisering 

og neuroaffektiv/neurokognitiv forståelse i socialpædago-

gisk praksis. Forfatter til fx "Hjerne og psykiatri i professio-
nel praksis" 

Der vil blive taget fat på et centralt emne-nemlig løgne. Hvem lyver og hvorfor? Er det den 
lille kommende psykopat, der lyver eller er det en helt naturlig ting at gøre, hvis man er om-
sorgssvigtet? Hører løgnene til unge, der er ved at udvikle bestemte personlighedsstruktu-
rer? Hvordan kan spejlneuroner og viden om hjernen gøre forståelsen for løgne større? 
Hvordan kan man forstå løgne som en naturlig del af en psykisk lidelse og hvordan skaber 
løgnen identitet? Hvilke professionelle er særlig påvirkelige og misforstår løgnenes inten-
tion? 

Der vil i løbet af foredraget komme eksempler på løgne bl.a. forstået i en mentaliserings-
baseret kontekst, og anden nyere forskning på området vil blive belyst så sandfærdigt som 
muligt. 

 

18:00-20:00  Middag 

 

20:00-21:30 Fordomme og fortællinger v/ Henrik Lehmann Andersen, 

Cand.argo og karriere arbejde med ledelse på mange ni-
veauer. Direktør for Nordea Fonden og foredragsholder. 

I en årrække har Henrik tidligere stået i spidsen for Odense ZOO, der 
er blandt de ti mest besøgte attraktioner i Danmark. At arbejde med 

at skabe sjove og lærende oplevelser med hjerte er Henriks mission. 
Den mission stråler ud af øjnene på alle 120 medarbejdere i deres 

møde med Odense ZOOs gæster. 

Henrik er blevet hædret med flere priser for sine resultater og sit visionære lederskab, der 

er skabt på et sprudlende fundament af værdier og en klippefast tro på sine kollegaers ev-

ner og engement. 

 


