
 

 

 
 

Ungegruppen i FADD inviterer til 
DØGNSEMINAR om  
UDSATTE UNGE &  

TRAUMEBEHANDLING OG EMPATI 
UDSATTE UNGE ANNO 2020- HVAD VED VI? 

UREN PÆDAGOGIK 
HVAD GAVNER KROPPEN? 

BO-SELV APP & EN PERSONLIG HISTORIE 
BØRN OG UNGES SEKSUALITET OG  

RISIKOBASEREDE  
ADFÆRD PÅ SOCIALE MEDIER 

16.-17. APRIL 2020 på 
Tornøes hotel, Kerteminde  
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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 2020 - 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. 
 

 

Viggo Spangsberg, leder Baglandet, København 
BO-SELV-APP’EN 
Hør, hvordan Baglandet skaber netværk og et stærkt fællesskab i praksis for 
baglænderne, hvordan man bliver en del af Baglandet og om BoSelv-appen, 
som er udviklet af de 4 Baglande, som indeholder råd og hjælp om næsten 
alt til unge, der skal flytte ud for at bo for sig selv. 
Baglandet København er et mødested og rådgivningstilbud for unge og 
voksne, som var anbragt som børn, og blev etableret i 1997, fordi der 
manglede et bagland og tilhørsforhold for tidligere anbragte. 
 

 



 

 

 

Simone Sandeman, baglænder i Baglandet København 
MIN HISTORIE  
En personlig fortælling fra en bruger af Baglandet, tidligere anbragt på 
institution. Om den første indskrivning, skiftende personale, modløshed og 
at føle sig gennemsigtig. Hvad har hjulpet mig under min anbringelse, og 
hvorfor jeg nu kommer i Baglandet 
 

 

 

 

Christina Wind, koordinator RedenUNG 
BØRN OG UNGES SEKSUALITET OG ADFÆRD PÅ SOCIALE MEDIER 
Hvordan dater unge online? Hvilke uopfordrede seksuelle tilbud får de -og 
hvilke siger de faktisk ”ja tak” til? Hvem kontakter de unge, og føler de unge 
sig krænkede? Er der forskel på hvordan piger og drenge dater? Forskel på 
heteroseksuelle og homoseksuelle? Og hvad med unge, der har anden 
kønsidentifikation eller seksualitet? Oplægget vil tage udgangspunkt i 
RedenUngs undersøgelse af 2000 unges datingadfærd, hvor vi gennem 
sociale medier bl.a. spurgte de unge, om og hvordan de dater online, og 
hvad de støder ind i, mens de bevæger sig på internettet. 

 
 
INFORMATION 
Deltagerbetalingen udgør 2900,- kr. og inkluderer alle måltider (ex drikkevarer) oplæg og 
overnatning på enkeltværelse. 
Tilmelding sker ved at sende en mail til Claus Bonnevie bonn@godhavn.dk 
Oplys: institution, stilling, navn(e), mailadresse på alle deltagere samt EAN‐nummer  
 

Tilmelding senest den 25. februar 2020 
Pladserne fordeles efter først til mølle princippet. 
Tilmelding er bindende. 
Der udsendes deltagerliste først i april 2020 
Sted: Tornøes Hotel, Strandgade 2, 5300 Kerteminde  
Oplysninger: Henrik Kaustrup info@fadd.dk   

OBS 
Tornøes Hotel har lovet 
opstramning på forplejningsdelen 
– og lover god karma & gode 
måltider  

  
 
Med venlig hilsen 
 

Ungegruppen i FADD 

Annmette Palm, Josephine Schneiders 

Ungdomsboliger, Gentofte 

Claus Bonnevie, Godhavn, Tisvilde 

Lenna Billekop 

Søren Lønborg Kristiansen, Familiecenter Esbjerg 

Mikael Skak, Døgndiamanten, Næstved 

Henrik Kaustrup, FADD 
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PROGRAM 

Torsdag den 16. 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 2020 – 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 17. april 
  
08.00   Morgenmad 
 
09.00  Om BO-SELV APPen og en personlig historie 

Viggo Spangsberg, leder Baglandet og Simone Sandeman, Baglænder 
10.00 Refleksion og praksisfokus 
 
10.15 Pause 
 
10.30 BØRN OG UNGES SEKSUALITET OG RISIKOBASEREDE ADFÆRD PÅ SOCIALE MEDIER 

Christina Wind, koordinator RedenUNG 
11.30 Refleksion og praksisfokus 
 
11.45 Afrunding, seminarvurdering – næste års seminar 
 
12.00   Sandwich-to-go 


