
	

	

	
	

Ungegruppen i FADD inviterer til 
DØGNSEMINAR om  
UDSATTE UNGE &  

TRAUMEBEHANDLING OG EMPATI 
UDSATTE UNGE ANNO 2022- HVAD VED VI? 

UREN PÆDAGOGIK 
HVAD GAVNER KROPPEN? 

VIRTUEL REALITY 
KRIMINALITET:ONDE CIRKLER  

OG OVERSET POTENTIALE   
21.-22. APRIL 2022 på 

Tornøes hotel, Kerteminde 
  

 
 

 

www.facebook.com/foreningenfadd	



	

	

OPLÆGSHOLDERE	

 

Michael Stubberup, cand. mag, forfatter og direktør SYNERGAIA & en del 
af ledelsen på Vækstcenteret i Nr. Snede  
TRAUMEBEHANDLING & EMPATI 
Traumer er en systemisk reaktion, hvor omverdenen (naturen, krig, ulykke, 
overgreb) ryster det ramte menneskes eksistens. Risikoen for at blive traumatiseret 
forøges for mennesker, der har oplevet ustabil tryghed tidligt i livet. Mere alvorlige 
revner i tilknytningen som barn svækker - som bekendt - selv-forankringen. og 
dermed balancen i det uro-regulerende orienteringssystem. Ligeledes svækkes det 
generelle engagement i sociale processer (jvf. den polyvagale teori/Stephen W. 
Porges). Genopretning af balance fremmes af at øge den "indre" kontakt til 
kroppen - dvs. forskellige former for bevidst kontakt med det autonome 
nervesystem - krop, åndedræt og hjerte.  

  

 

Signe Hald Andersen, Forskningsleder og souschef, cand.scient.soc., PH.D. 
Rockwoolfonden 
UDSATTE UNGE ANNO 2022 - HVAD VED VI OM DEM? 
Et liv på kanten af samfundet giver først og fremmest en socialt og materielt 
set fattigere tilværelse for den enkelte. Men det er også forbundet med 
store økonomiske omkostninger for fællesskabet i form af tabte 
skatteindtægter og øgede udgifter til overførselsindkomster. Udsatte unge 
er derfor en af de helt store udfordringer for et socialt og økonomisk 
bæredygtigt velfærdssamfund. 

  

 
 
 

Hans Henrik Hjermitslev, lektor, PH. D, UC SYD 
Pædagoguddannelsen Campus Aabenraa 
UREN PÆDAGOGIK 
Pædagogik kan være en beskidt affære, der ikke kan reduceres til rene 
handleplaner, evidensbaserede metoder eller effektmålinger. Forfatterne 
bag tre bøger om uren pædagogik ser kritisk på denne udvikling og 
argumenterer for, at pædagogik er en situationsbestemt praksis, der kræver 
meget andet end en handleplan og en metode. Nemlig professionel 
dømmekraft, der indbefatter erfaring, etik, kritisk faglighed og 
professionsdannelse. 

  

 

Inge Svane, Psykoterapeut og Traumebehandler, Better flow 
AT NÅ IND DER HVOR ORD IKKE RÆKKER 
Alt kan ikke tales ihjel – kroppen er vores beholder for alt, hvad vi mærker 
og føler. Traumer sætter sig i vores reptilhjerne – få viden om hvordan du 
via en kropslig tilgang, kan forløse traumer hos udsatte børn og unge. 
Hjælpe dem tilbage til livet, så de igen mærker tryghed i kroppen. 
 
 
 

  

 
 

Marie Rayan Olesen, afdelingsleder/stedfortræder og 
Michael Bidstrup Gamborg Hansen, afdelingsleder, Nexus  
BRUG AF VITUEL REALITY I PÆDAGOGISK ARBEJDE  
Siden medio 2020 har Nexus samarbejdet med KONFRONT  
om introduktion af deres VR-løsning. Det er en digital plat- 
form, der kombinerer teknikkerne fra den kognitive 
adfærdsterapi med virtual reality. Platformen skal øge den 
mentale trivsel hos de unge, reducere angst og give nye 
mestringsstrategier.  



	

	

  

 

Rasmus Landersø, forskningsprofessor i Rockwoolfonden 
KRIMINALITET: Onde cirkler og overset potentiale: Om betydningen af opvækst, 
bopæl og omgangskreds 
Allerede i en tidlig alder udviser børn markante forskelle i deres færdigheder 
afhængig af deres forældres socioøkonomiske baggrund. Samtidig er der en 
sammenhæng mellem kriminalitet og alder, modenhed og omgangskreds. 
Hvilke overvejelser leder sammenhængene og uligheden til, når vi skal forebygge 
kriminalitet og risikoadfærd mere generelt hos unge? 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INFORMATION 
Deltagerbetalingen udgør 2900,- kr. og inkluderer alle måltider (ex drikkevarer) oplæg og 
overnatning på enkeltværelse. 
Tilmelding sker ved at sende en mail til Susan Epe: bogholder@fadd.dk  
Oplys: institution EAN-nummer, navn(e), e-mailadresser(r) på alle deltagere samt eventuelle 
særlige madpræferencer 
 

Tilmelding senest den 4. februar 2022 
Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet. 
Tilmelding er bindende. 
Der udsendes deltagerliste først i april 2022 
Sted: Tornøes Hotel, Strandgade 2, 5300 Kerteminde  
Oplysninger: Henrik Kaustrup info@fadd.dk   

OBS 
Tornøes Hotel har lovet 
opstramning på forplejningsdelen: 
God karma & gode måltider J 

  
 
Med venlig hilsen 
 
Ungegruppen i FADD 
Annmette Palm, Josephine Schneiders 
Ungdomsboliger, Gentofte 
Mikael Skak, Døgndiamanten, Næstved 
Henrik Kaustrup, FADD 
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PROGRAM	
Torsdag den 21. april  
  
09.00  Kaffe/te/brød 
  
09.45  Velkomst og kort deltagerpræsentation 
 
10.00  TRAUMEBEHANDLING OG EMPATI - Michael Stubberup, SynerGaia & Vækstcenteret 
11.00 Refleksion og praksisfokus 
   
11.15  Pause 
 
11.30  UDSATTE UNGE ANNO 2022 – HVAD VED VI OM DEM? Signe Hald Andersen, Rockwoolfonden 
12.30 Refleksion og praksisfokus 
 
12.45  Frokost 
 
13.45  UREN PÆDAGOGIK - Hans Henrik Hjermitslev, UC SYD, Pædagoguddannelsen, Aabenraa 
14.45 Refleksion og praksisfokus 
 
15.00  Pause 
 
15.30  AT NÅ IND DER HVOR ORD IKKE RÆKKER - Inge Svane, Better flow 
16.30 Refleksion og praksisfokus 
 
16.45  Pause 
 
17.00  Afrunding på dagens arbejde 
 
19.00  Spisning 
 
Fredag den 21. april 
  
08.00   Morgenmad 
 
09.00  Brug af Virtuel reality i pædagogisk arbejde - Michael Bidstrup Gamborg Hansen – 

afdelingsleder og Marie Rayan Olesen – Afdelingsleder/stedfortræder, Nexus 
10.00 Refleksion og praksisfokus 
 
10.15 Pause 
 
10.30 KRIMINALITET Onde cirkler og overset potentiale: Om betydningen af opvækst, bopæl og 

omgangskreds - Rasmus Landersø, Rockwoolfonden 
11.30 Refleksion og praksisfokus 
 
11.45 Afrunding, seminarvurdering, næste års seminar, appel om deltagelse i planlægningsgruppen 
 
12.00   Sandwich-to-go	


