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KURSUSKALENDER

D. 21. august 2019 kl. 13.00 til 16.00
Børn og unge med autisme og OCD

D. 28. august 2019 kl. 13.00 til 16.00
Hvordan passer du på dig selv som professionel?

D. 3. september 2019 kl. 9.00 til 12.00
Samtaleteknikker med psykisk sårbare børn og unge

D. 11. september 2019 kl. 13.00 til 16.00
Børn og unge med autisme og angst

D. 17. september 2019 kl. 9.00 til 12.00
Personligt lederskab, Del I

D. 18. september 2019 kl. 9.00 til 12.00
Børn og unge med selvskadende adfærd

D. 25. september 2019 kl. 9.00 til 12.00
Inkluderende læringsfællesskaber

D. 23. oktober 2019 kl. 9.00 til 12.00
Overgangen fra psykiatrien til hverdagen

D. 29. oktober 2019 kl. 9.00 til 15.30
Værdibaseret ledelse

D. 1. november 2019 kl. 9.00 til 12.00
Børn og unge med autisme og spiseforstyrrelser

D. 6. november 2019 kl. 13.00 til 16.00
Skolevægring og isolation blandt børn og unge

D. 12. november 2019 kl. 9.00 til 12.00
Personligt lederskab, Del II

D. 18. november 2019 kl. 9.00 til 12.00
Basal tillid

D. 27. november 2019 kl. 9.00 til 12.00
Ekstra opmærksomhed på  forældresamarbejdet

- Lær at tage ansvar som professionel, når samarbejdet bliver 
kompliceret

D. 5. december 2019 kl. 9.00 til 12.00
Etik i socialt arbejde



BØRN OG UNGE MED AUTISME OG OCD

v.  Marie Falck Hansen og Luise Juel

Oplever du at mangle viden om børn og unge, med OCD og 
autisme? Har du brug for handlemuligheder og værktøjer i 
forhold til denne målgruppe? Og har du brug for at få nye 
øjne på dine udfordringer?

På Basen har vi oplevet en stigning i antallet af børn og 
unge inden for autismespektret, som også har OCD. Dette 
medfører et øget behov for at kvalificere behandlingsar-
bejdet, og for at skabe viden om pædagogiske tilgange til 
målgruppen.

På kurset vil du lære at arbejde med følelsesregulering og 
du vil lære hvordan man kan inddrage kroppen og bar-
nets/den unges adfærd, i behandlingen. Du vil få konkrete 
metoder til at arbejde med stressreduktion samt flere 
konkrete pædagogiske værktøjer, som kan overføres til din 
egen praksis.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være:
• Viden om hvad OCD er, og hvordan diagnosen virker ind 

på børn og unge, som også har ASF.

• Viden om særlige faktorer ved OCD som ledsagediagnose 
til autisme.

• Indblik i forskellige typer af OCD-overbevisninger og 
handlemønstre.

• Metoder og værktøjer til inddragelse af familien i barnets/
den unges arbejde med at slippe nogle af de fasthold-
elsesmekanismer, de præges af.

• Overordnede strategier for behandling af OCD.

• Konkrete pædagogiske og behandlingsmæssige værktøjer 
til det daglige arbejde med målgruppen.

• Øvelser og refleksioner over bl.a. hvordan de præsentere-

de værktøjer og metoder kan implementeres i din daglige 
praksis.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehan-
dlere, socialrådgivere, vejledere, kontaktpersoner og andre 
der arbejder med børn og unge med autisme og OCD.

Tid og sted
Onsdag  d. 21. august 2019 kl. 13.00 - 16.00  
Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 
2100 København Ø

Pris pr. deltager kr. 970,- inkl. let forplejning.



HVORDAN PASSER DU PÅ DIG SELV SOM 
PROFESSIONEL?

v. Jacob Guldager Søe og Luise Juel

Dette kursus sætter fokus på, hvad det gør ved os som fag-
professionelle, når vi arbejder med udsatte børn, unge og 
deres familier. Hvordan kan vi rumme andres sorg, smerte, 
angst, afmagt og raseri, og samtidig passe på os selv? Hvad 
gør vi, når vores eget nervesystem udfordres?

Vi vil diskutere, hvordan vi kan forebygge, minimere eller 
modvirke de belastninger, vi udsættes for, når vi bruger 
vores empati i vores daglige arbejde med familier, børn og 
unge i krise.

Med afsæt i systemisk tænkning og viden fra Compas-
sion-fokuseret terapi, vil vi gennemgå forskellige anvarspo-
sitioner og tanker om selvomsorg.  

Du vil få strategier og værktøjer, som du kan anvende i din 
dagligdag, og du vil bliveintroduceret til de metoder og 
redskaber til stressreducering, som anvendes i det daglige 
arbejde med udsatte unge på Basen.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være:
• Viden om forskellige ansvarspositioner i socialt arbejde og 

tanker om selvomsorg.

• Viden om, hvordan vores tolkninger af andres adfærd kan 
være opslidende, men samtidig kan give os indsigt til at 
forstå vores egen adfærd.

• Inspiration til hvordan man organisatorisk og kollegialt 
kan skabe et arbejdsmiljø, hvor vi tager bedre hånd om 
hinanden.

• Redskaber og øvelser til at minimere og forebygge daglige 
belastninger, i arbejdet med udsatte børn, unge og deres 
familier.

• Refleksionsøvelser, bl.a. over hvordan de præsenterede 
værktøjer og metoder kan implementeres i din daglige 
praksis.

• Metoder og redskaber til stressreducering.
 
Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehan-
dlere, socialrådgivere, vejledere, kontaktpersoner og andre 
der arbejder med børn og unge og deres familier.

Tid og sted
Onsdag  d. 28. august 2019 kl. 13.00 - 16.00 
Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 
2100 København Ø

Pris pr. deltager kr. 970,- inkl. let forplejning.



SAMTALETEKNIKKER MED PSYKISK 
SÅRBARE BØRN OG UNGE

v. Nadia Kræmer Lützhøft

I det daglige arbejde med børn og unge, der har psykiske 
vanskeligheder, er samtalen et uundværligt redskab til at 
opbygge en tæt og tillidsfuld relation, der samtidig kan 
åbne op for uanede muligheder for barnet/den unge. 

Mange professionelle føler sig dog ikke klædt ordentligt på 
og kan opleve sig handlingslammede, hvis samtalen bliver 
fastlåst, eller berøringsangste, hvis samtalen går for tæt 
på barnet. Dette kan give følelser af afmagt, hos såvel den 
professionelle som hos barnet, og det kan være hæmmende 
for både samtalen og dannelsen af en relation.     

Vi vil bl.a. diskutere, hvordan vi kan fjerne os fra at det er de 
voksne der ”ved bedre” i samtalen, til at samtalen kan blive 
et fælles udforskningssted, hvorfra vi sammen kan finde 
uanede muligheder i den unges/barnets liv.  

Udbyttet af kurset vil bl.a. være:
• Styrkede kompetencer ift. at have samtaler med psykisk 

sårbare børn og unge.

• Konkrete samtaleredskaber, der åbner op for uanede 
muligheder for og med børnene/de unge.

• Indsigt i, hvordan du kan anvende samtalen i relationsar-
bejdet og som et værktøj til at skabe kontakt til børn og 
unge, der almindeligvis ikke bruger samtale og dialog 
som deres primære kontaktform. 

• Konkrete redskaber til at strukturere en samtale ud fra 
narrative positionskort.

• Praktiske samtaleværktøjer, der henter deres inspiration 
fra f.eks. psykolog Annette Holmgreen, den australske te-
oretiker/terapeut Michael White og den norske psykolog 
Haldor Øvreeide.

• Strategier til, hvordan man fagligt kan rammesætte og 
strukturere samarbejdet med barnet/den unge.

• Via dialog og små øvelser undervejs vil du få mulighed 
for at reflektere over, hvordan de præsenterede værktøjer 
og metoder vil passe i din praksis, og hvordan de kan 
implementeres i din hverdag.

Målgruppe 
Praktikere, der arbejder med børn og unge med særlige ud-
fordringer. Fx socialrådgivere, lærere i almen- eller special-
tilbud, pædagoger, psykologer og lign. Andre faggrupper 
med interesse i emnet er også velkomne.

Tid og sted
Tirsdag  d. 3. september 2019 kl. 9.00 - 12.00 
Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 
2100 København Ø

Pris pr. deltager kr. 970,- inkl. let forplejning.



BØRN OG UNGE MED AUTISME OG ANGST

v. Marie Falck Hansen og Luise Juel

Når vi arbejder med børn og unge med autisme der også 
har angst, er det vigtigt at vi er klædt på til også at håndtere 
deres angst. Ligeledes er det vigtigt at se efter hvilke symp-
tomer, der kan knyttes til enten autisme eller angst, da disse 
har afgørende betydning for hvilke handlestrategier, man 
skal lægge for at hjælpe barnet eller den unge bedst muligt.

Kurset vil give dig viden om de forskellige angsttilstande der 
ofte ledsager autisme, samt redskaber til at møde børn og 
unge med autisme, der har angst som tillægsdiagnose.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være
• Viden om de forskellige angsttilstande og særlige ken-

detegn ved angstlidelser, der ledsager autisme, samt 
om hvordan de gensidigt kan forstærke hinanden og 
potentielt vanskeliggøre behandlingsarbejdet.

• Indsigt i hvilke konsekvenser det har for børn og unge, 
der har autisme i kombination med angst, i relation til 
funktion, belastningsreaktioner og vedligeholdelses-
faktorer.

• Introduktion til relevante elementer af kognitiv ad-
færdsterapi og tanker om metakognitiv behandling i 
relation til denne specifikke målgruppe. 

• Konkrete strategier, metoder og værktøjer, som du kan 
anvende i dit møde og arbejde med børn og unge, der 
har ASF ledsaget af angst.

• Værktøjer til stressreducering ved belastningsreak-

tioner, værktøjer til eksponering samt værktøjer, der 
kan anvendes i det langstrakte arbejde med separa-
tionsangst og isolation.

• Via dialog og små øvelser undervejs vil du få tid til at 
reflektere over din egen praksis, og vi vil arbejde med, 
hvordan de præsenterede værktøjer og metoder kan 
implementeres i din hverdag.

Målgruppe 
Praktikere, der arbejder med børn og unge med særlige ud-
fordringer. Fx socialrådgivere, lærere i almen- eller special-
tilbud, pædagoger, psykologer og lign. Andre faggrupper 
med interesse i emnet er også velkomne.

Tid og sted
Onsdag  d. 11. september 2019 kl. 13.00 - 16.00 
Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9,
2100 København Ø

Pris pr. deltager kr. 970,- inkl. let forplejning.



PERSONLIGT LEDERSKAB, DEL I & II

v. Mette Tellerup Larsen og Jacob Guldager Søe

Ønsker du at udvikle dig selv og din lederidentitet, og vil du 
lære at håndtere dit potentiale og dine barrierer som leder? 

Det sociale arbejde med børn og unge med særlige behov 
stiller til stadighed større krav til vores faglighed samt øgede 
krav til kvaliteten. Dette medfører også større og mere 
komplekse forventninger til de ledere, der arbejder indenfor 
området.

Lederkurset, der finder sted over to kursusgange, tager 
udgangspunkt i systemisk tænkning, og vi vil blandt andet 
fokusere på differentieringen mellem lederrolle og leder-
position. Kurset vil give dig kompetencer og metoder til at 
håndtere, analysere og reflektere over din ledelsesmæssige 
praksis, og du vil lære at udvikle og bruge dine styrker aktivt 
i dit lederskab.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være
• Grundig faglig opkvalificering med udgangspunkt i den 

nyeste forskning i narrativ og systemisk ledelse, herunder 
fokuseres der på den nødvendige metaevne og de per-
sonlige forudsætninger, der skal være til stede, for at man 
som leder kan træde professionelt i karakter.

• Strategier til, som leder, at skabe udvikling, fælles fokus 
og engagement.

• Redskaber til at udvikle din ledelsestænkning og dine 
ledelseskompetencer.

• Strategier til personligt lederskab.

• Redskaber til positionering og ledelse af medarbejdere.

• Strategier til at udvikle egne kvalifikationer ift. lederrol-
len.

• Strategier til refleksion og bevidsthed over egen 
ledelsesmæssige praksis.

• Praktiske ledelsesværktøjer.

• Ledelsesbaseret coaching – at anvende coaching som 

et ledelsesværktøj og en kommunikationsmodel, der 
bl.a. sætter fokus på, hvordan vi skaber vores virkelighed 
gennem sprog og kommunikation.

Målgruppe
Kurset henvender sig både til nye og erfarne, offentlige og 
private ledere, mellemledere, afdelingsledere, faglige koor-
dinatorer, embedsmænd og andre, der arbejder med børn 
og unge med særlige behov, på ledelsesniveau.

Tid og sted
Del I, 17. september 2019 kl. 9.00 - 12.00
Del II, 12. November 2019 kl. 9.00 - 12.00
Begge kursusdage afholdes på Basen Kompetencecenter, 
Middelfartgade 9, 2100 København Ø. 

Pris pr. deltager for begge kursusdage 1885,- kr.



BØRN OG UNGE MED 
SELVSKADENDE ADFÆRDv

v. Christina Holte Nielsen og Luise Juel

Kurset vil give dig en grundlæggende viden om og 
forståelse for børn og unge med forskellige former for 
selvskadende adfærd. Du bliver præsenteret for konkrete 
metoder, handlemuligheder og praktiske redskaber, som 
du kan bruge i din daglige praksis, og du får mulighed for 
at reflektere over din egen praksis sammen med andre 
praktikere.

Der findes mange former for selvskadende adfærd. Fælles 
for denne type adfærd er, at det er en strategi, en såkaldt 
copingmekanisme, hvormed man søger at flytte en indre 
smerte til en ydre, og forekommer ofte som en belastnings-
reaktion hos sårbare børn og unge.

Kurset vil give dig indsigt i den selvskadende adfærds 
forskellige former og mulige bagvedliggende årsager og de 
mest brugbare metoder og værktøjer til som fagperson at 
møde og samarbejde med barnet eller den unge, der har 
selvskadende adfærd.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være
• Empiri og tal om selvskadende adfærd blandt børn og 

unge.

• Faktuelle informationer om og definition af selvskadende 
adfærd.

• Viden om de forskellige former for selvskade.
• Redskaber til at spotte risikoadfærd.

• Øget forståelse for årsager og mekanismer bag den 
selvskadende adfærd.

• Mulige behandlingsformer – hvad er lykkedes for andre, 
og hvad er lykkedes for os.

• Interventioner. Hvordan skal du (re)agere på adfærden, 
hvordan kan du hjælpe barnet/den unge og hvordan 
kommer I videre?

• Værktøjer og metoder til at samarbejde med og støtte 
barnet/den unge, der er berørt af selvskadende adfærd.

• Metoder og handlemuligheder, som kan anvendes i det 
daglige arbejde med unge med selvskadende adfærd.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, kon-
sulenter, sagsbehandlere, vejledere og andre som arbejder 
med børn og unge med særlige behov.

Tid og sted
Onsdag d. 18. september kl. 9.00 - 12.00 
Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 
2100 København Ø.

Pris pr. deltager 970,- kr. inkl. let forplejning.

BØRN OG UNGE MED AUTISME OG ANGST



INKLUDERENDE LÆRINGSFÆLLESSKABER

v. Luise Juel og Christine Petersen

En øget tilgang af elever med forskelligartede behov kan 
være en udfordring for de gængse undervisningsmil-
jøer. Det er en udvikling som kræver, at vi inddrager flere 
didaktiske og pædagogiske tilgange i undervisningen, og 
at vi udvikler fleksible læringsfællesskaber i klasselokalet, 
hvor der arbejdes mere hensigtsmæssigt med disse elevers 
særlige udfordringer og ressourcer. 

Kurset vil give dig et kort oprids af forskellige teoretiske 
tanker om inklusion, hvorefter vi vil fokusere på den 
praktiske anvendelse af fysiske strukturer, visuel støtte og 
pædagogiske tilgange til at skabe et skolemiljø, hvor der er 
rum og plads til forskellige læringsstile. Herunder inddrag-
es viden om elever med særlige behov, og vi ser på såvel 
forudsætninger for fællesskaber som på den enkelte elev og 
på diagnoser.

Vi henter inspiration i tankerne bag NEST klasser, Rasmus 
Alenkærs arbejde med inklusion, kursets underviseres store 
viden om undervisning af elever med autisme og ADHD 
diagnoser samt Ross Greenes tanker om miljø og individ.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være:
• Teoretisk viden om forudsætningerne for at skabe et 

inkluderende læringsmiljø.

• Viden om og praktiske bud på hvordan man kan anvende 
struktureret og visuel pædagogik i udviklingen af inklud-
erende læringsfællesskaber.

• Viden om, hvordan man kan arbejde med elever med 
særlige behov i et skolemiljø.

• Inspiration til og konkrete bud på, hvordan de fysiske 
rammer og læringsfællesskaber kan anvendes til ud-
vikling af inkluderende læringsfællesskaber.

• Værktøjer og metoder til medinddragelse, motivation og 
meningsskabelse for elever med særlige behov.

• Konkrete værktøjer, som kan overføres til din egen prak-
sis omkring: motivering, strukturer og visuelle støtte-
systemer, plan B opgaver og styrkelse af de eksekutive 
funktioner.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, inklus-
ionspædagoger, sagsbehandlere, vejledere og andre som 
arbejder med børn og unge med særlige behov.

Tid og sted
Onsdag d. 25. september kl. 9.00 - 12.00 
Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 
2100 København Ø.

Pris pr. deltager 970,- kr. inkl. let forplejning.



OVERGANGEN FRA PSYKIATRIEN TIL 
HVERDAGEN

v. Nadia Kræmer Lützhøft

På dette kursus vil vi ud fra et empirisk studie fra børnep-
sykiatrien udforske, hvordan det påvirker et barn at være 
indlagt i psykiatrien, og vi vil se på, hvad en psykiatrisk 
indlæggelse kan tilbyde barnet, for at det kan trives i sit liv 
udenfor psykiatrien.

Du vil gå fra kurset med en større viden om, hvad psyki-
atrien er for et system, og om hvordan sagsgangen foregår 
fra visitation og indskrivning på venteliste til udskrivning til 
enten alm. skole eller f.eks. til dagbehandling. Derudover vil 
vi ud fra elevers egne fortællinger se på, hvad det betyder 
for dem at have en ambulant/dag-/døgnindlæggelse.

På baggrund af narrativ teori og pædagogik og med 
inspiration fra Michael Whites narrative positionskort vil vi 
udforske, hvordan man kan undersøge barnets/den unges 
forskellige positioner i de forskellige områder af livet – før, 
under og efter en indlæggelse. Den narrative tilgang kan 
anvendes meget praksisnært og er særligt anvendelig til at 
gribe fat i her-og-nu fortællingerne, som man som lærer, 
pædagog eller anden fagperson ofte står i sammen med 
børnene og de unge.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være:
• Nyeste forskningsbaserede viden om, hvordan det på-

virker et barn at være indlagt i psykiatrien.

• Indsigt i, hvad en psykiatrisk indlæggelse kan tilbyde 
barnet for at det kan trives i sit liv udenfor psykiatrien.

• Øget indsigt i det psykiatriske system.

• Forståelse for sagsgange i psykiatrien fra visitation og 
indskrivning til udskrivning til almindelig skole eller 
dagbehandling.

• Indsigt i betydningen af en psykiatrisk indlæggelse fra 
barnets perspektiv.

• Værktøjer til at undersøge barnets forskellige positioner 
i forbindelse med en psykiatrisk indlæggelse – før, under 
og efter en indlæggelse.

Målgruppe
Kurset henvender sig til praktikere, der arbejder med børn 
og unge med særlige udfordringer. Eksempelvis socialrådg-
ivere, lærere, pædagoger, rådgivere eller psykologer. Andre 
faggrupper med interesse i emnet er også velkomne.

Tid og sted
Onsdag d. 23. oktober kl. 9.00 - 12.00 
Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 
2100 København Ø.

Pris pr. deltager 970,- kr. inkl. let forplejning.



VÆRDIBASERET LEDELSE

v. Mette Tellerup Larsen og Jacob Guldager Søe

Ønsker du at styrke din organisation og dit ledelsesmæssige 
handlerum i forhold til organisationens værdigrundlag? 
Ønsker du at styrke dit personlige lederskab via din organ-
isations værdier? Og kunne du tænke dig at få redskaber til 
at eksekvere dette i praksis?

At lede værdibaseret handler i korte træk om at forstå og 
beskrive det grundlæggende og væsentlige i organisa-
tionen. Når man arbejder med værdier i organisationen, og 
bruger værdierne som styringsredskab, giver det ledere og 
medarbejdere en fælles ramme, hvorunder de kan tage ak-
tivt stilling til, hvordan man handler mest hensigtsmæssigt i 
den enkelte situation, frem for blot at gøre som man plejer. 

På dette heldagskursus, vil du blive introduceret til hvordan 
du via værdibaseret ledelse, kan sikre at din organisations 
værdier, så at sige, kommer ud i arme og ben. Når man arbe-
jder ud fra et værdigrundlag, er det således ensbetydende 
med en bevidstgørelse om handlinger, metoder og kvalitet i 
organisationen. 

Udbyttet af kurset vil bl.a. være:
• Viden om hvordan du styrker dit personlige lederskab 

via din organisations værdier.
• Indsigt i hvordan du sikrer at din organisations værdier 

bliver et fælles referencepunkt, der danner grundlag for 
tænkningen og handlinger i organisationen.

• Hvordan man inddrager værdierne i svære medarbe-
jdersamtaler, problemer i samarbejdet i teamet eller 
ved svingende kvalitet i samarbejdet med eksterne 
samarbejdspartnere.

• Hvordan man anvender organisationens værdier i den 
daglige praksis, eks. I forhold til mødekultur, ved for 
sent fremmøde eller ved svære medarbejdersamtaler.

Via workshops vil vi arbejde med kursusdeltagernes egne 
organisationer. Fokus vil være på hvordan der skabes ejer-
skab for organisationens værdier, og særligt den proces-
suelle implementeringsstrategi.

Basen er en værdibaseret organisation, og vi har 
mangeårige og gode erfaringer med implementering af 
værdigrundlaget i organisationen. Dette lige fra etablering 
af værdierne til deres implementering i daglig praksis, samt 
vedligeholdelse af dette over tid. Vi er optaget af sammen-
hængen mellem værdier og mission, mission og kerneop-
gave.

Tid og sted
Tirsdag d. 29. oktober kl. 9.00 - 15.30 
Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 
2100 København Ø.

Pris pr. deltager kr. 1885,- inkl. let forplejning.  



BØRN OG UNGE MED AUTISME OG 
SPISEFORSTYRRELSER 

v. Christina Holte Nielsen og Luise Juel

Unge med en autismediagnose har større sandsynlighed for 
at udvikle en længerevarende spiseforstyrrelse end andre 
unge. Det er en problematisk cocktail, da begge diagnoser 
fordrer et rigidt fokus på bestemte ting, heriblandt krop og 
mad, hvilket kan gøre behandlingen kompliceret.

På dette kursus vil du få indsigt i de forskellige former for 
spiseforstyrrelser der ofte ses som ledsagende diagnose til 
autisme, og blive præsenteret for de mest brugbare metod-
er og værktøjer til som fagperson at møde og samarbejde 
med barnet eller den unge, der har autisme ledsaget af en 
spiseforstyrrelse.   

Udbyttet af kurset vil bl.a. være
• Viden om forskellige typer af spiseforstyrrelser som led-

sagediagnose til autisme.

• Viden om adfærdsmønstre ved spiseforstyrrelser og 

forstyrret spisning som ledsagende diagnose til autisme, 
samt vigtige opmærksomhedspunkter.

• Viden om særlige faktorer ved spiseforstyrrelser som 

ledsagediagnose til autisme.

• Viden om bagvedliggende mekanismer og årsager.

• Viden om hvilke behandlingsmetoder indenfor den kog-
nitive og neuropsykologiske tænkning, der har vist sig 
effektive i behandling af spiseforstyrrelser som ledsage-
diagnose til autisme.

• Konkrete værktøjer og metoder til at støtte og samarbe-
jde med børn og unge, der har autisme ledsaget af en 
spiseforstyrrelse.

• Indsigt i metoder og handlemuligheder, som kan an-
vendes i det daglige arbejde med unge med autisme og 
spiseforstyrrelser.

• Refleksion over, hvordan de præsenterede værktøjer og 
metoder kan anvendes i din daglige praksis. 

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, socialråd-
givere, kontaktpersoner, socialkonsulenter, psykologer og 
andre der arbejder med børn og unge med autisme.

Tid og sted
Fredag d. 1. november kl. 9.00 - 12.00 
Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 
2100 København Ø.

Pris pr. deltager 970,- kr. inkl. let forplejning.



SKOLEVÆGRING OG ISOLATION BLANDT 
BØRN OG UNGE

v. Mette Tellerup Larsen

Få konkrete redskaber og handlemuligheder i forhold til at 
arbejde med børn og unge med skolevægring og mulighed 
for at stille dine egne erfaringer med målgruppen til 
rådighed for fælles refleksion.

Skolevægring og isolation kan have mange årsager, men 
problematikken kan ofte knyttes til børn og unge med autis-
mespektrumforstyrrelser og andre psykiske vanskeligheder. 

Skolevægring handler ofte om børn og unge, som har haft 
skolefravær i kortere eller længere perioder, og uden den 
rette indsats kan skolevægringen udvikle sig til mere alvor-
lige isolationsproblematikker, hvor den unge isolerer sig på 
sit værelse eller slet ikke kommer ud af hjemmet.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være:
• Viden om forskellige typer af skolevægring og isolation 

og deres årsager.

• Viden om hyppigt optrædende diagnoser i forbindelse 
med skolevægring og isolation.

• Viden om hvordan skolemiljø og fællesskaber kan med-
virke til udvikling af skoleværging.

• Værktøjer og metoder til at arbejde med børn og unge 
med skoleværgring og isolation.

• Viden om hvordan man tilrettelægger undervisnings- og 
behandlingsforløb i hjemmet.

• Tilrettelæggelse af interventionsforløb i praksis ved 
inddragelse af selvforståelsesforløb, stressmodellen og 
mestringsstrategier, eksponeringstrappen, forældre-
screening og stress- sårbarhedsmodellen.

• Via dialog og små øvelser undervejs vil du få mulighed 
for at reflektere over, hvordan de præsenterede værktøjer 
og metoder vil passe i din praksis, og hvordan de kan 
implementeres i din hverdag.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, kon-
sulenter, sagsbehandlere, vejledere og andre som arbejder 
med børn og unge med særlige behov. Andre faggrupper 
med interesse i emnet er også velkomne.

Tid og sted
Onsdag d. 6. november kl. 13.00 - 16.00 
Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 
2100 København Ø.

Pris pr. deltager 970,- kr. inkl. let forplejning.



BASAL TILLID

v. Jill Byrnit

Det er af afgørende betydning for mennesker, at vi er i stand 
til at føle tillid til vores omgivelser. Dette er forudsætningen 
for, at vi kan indgå i sociale fællesskaber, kan samarbejde og 
indgå i grupper, familie- og jobliv.

Børn fødes med en umiddelbar evne til at nære tillid til sine 
primære omsorgspersoner. Desværre kan denne evne til at 
nære basal tillid sommetider blive udfordret af forskellige 
typer omstændigheder, og barnet vil begynde at have basal 
mistillid til, at andre på hensigtsmæssig vis vil og kan opfyl-
de barnets livsnødvendige fysiske og sociale behov.

På dette kursus vil vi redegøre for og diskutere basal tillid 
og hvilke konsekvenser det får, hvis den basale tillid bliver 
til basal mistillid. Vi vil gennemgå, de konsekvenser dette 
kan få i voksenlivet og foretage konkrete øvelser omkring, 
hvordan man i eksempelvis et parforhold kan være mere 
eller mindre præget af mistillid, og vi diskuterer den selvop-
fyldende profeti, der kan blive resultatet af dette.

Målgruppe
Kurset henvender sig til praktikere, der arbejder med børn 
og unge med særlige udfordringer. Eksempelvis socialrådg-
ivere, lærere, pædagoger, rådgivere eller psykologer. Andre 
faggrupper med interesse i emnet er også velkomne.

Tid og sted
Mandag d. 18. november kl. 9.00 - 12.00 
Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 
2100 København Ø.

Pris pr. deltager 970,- kr. inkl. let forplejning.



EKSTRA OPMÆRKSOMHED PÅ  
FORÆLDRESAMARBEJDET

- Lær at tage ansvar som professionel, når samarbejdet 
bliver kompliceret

v. Marie Falck Hansen og Luise Juel

Hvad gør vi, når vi som professionelle udfordres i mødet 
med forældre? Hvordan håndterer vi det at have forskellige 
syn på barnet eller på hvad der skal til? Hvad hvis vi har 
forskellige forventninger til hvem, der gør hvad i samarbej-
det?

Når der ikke er enighed, kan vi som professionelle blive 
præsenteret for mere private følelser så som vrede, frustra-
tion eller sorg. Følelser der kan igangsætte følelser af afmagt 
hos både den professionelle og forælderen, og som kalder 
på en viden om, hvordan vi kan håndtere den asymmetriske 
relation, hvor forældrene er forældre og vi er på arbejde.

På baggrund af den systemiske tænkning og med inspira-
tion fra mentaliseringsbegrebet og teoretiker Ross Greene, 
vil vi udforske de forskellige positioner, som vi kan befinde 
os i i forældresamarbejdet og hvad disse positioner gør ved 
os.

Vi vil diskutere, hvordan afmagtsfølelsen påvirker os 
som professionelle, både kognitivt, personligt og socialt. 
Herigennem tilbydes andre handlemuligheder, der baseres 
på, at vi som professionelle tager ansvaret på os og går til 
samarbejdet med tydelighed, omsorg og forståelse for egen 
såvel som andres position i samarbejdet. Den teoretiske 
gennemgang vil blive suppleret med konkrete råd til det 
målrettede og konstruktive forældresamarbejde.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være
• Konkrete råd til det målrettede og konstruktive forældre-

samarbejde.

• Konkrete strategier til at professionalisere din faglige 
rolle.

• Strategier til fagligt at rammesætte og strukturere 
forældresamarbejdet.

• Metoder til, hvordan man kan anvende et fokus på 
mentaliseringsbegrebet til at fremme en forståelse af de 
bagvedliggende mekanismer og årsager.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, kon-
sulenter, sagsbehandlere, vejledere og andre som arbejder 
med børn og unge med særlige behov. Andre faggrupper 
med interesse i emnet er også velkomne.

Tid og sted
Onsdag d. 27. november kl. 13.00 - 16.00 
Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 
2100 København Ø.

Pris pr. deltager 970,- kr. inkl. let forplejning.



ETIK I SOCIALT ARBEJDE

v. Mette Tellerup Larsen og Jacob Guldager Søe

Hvordan undgår vi forråelse, i vores arbejde med udsatte 
børn og unge? Hvordan ønsker vi, at vi fremstår som profes-
sionelle? Og hvilket etisk kodeks ligger til grund for denne 
ageren? Hvilke værdier er vigtige for dig?

I det pædagogiske- og behandlingsmæssige arbejde, 
arbejder vi i det, der sker mellem mennesker. Det betyder, 
at vi arbejder i og med det relationelle, i det der udspilles 
mellem individer. Det kræver en reflekteret påvirkning fra 
den professionelles side, hvor man konstant er opmærksom 
på den respons, man får, og reflekterer over det samspil, 
der opstår, for derigennem at kunne tilpasse og afpasse sin 
næste handling. 

Relationen er en evigt foranderlig og dynamisk stør-
relse, som aktørerne - både den professionelle og den 
unge - løbende forsøger at afpasse og tilpasse, udvide og 
indskrænke alt efter hensigten og formålet med relationen. 

Den løbende refleksion over hvilken påvirkning man som 
professionel har, drejer sig ofte om løbende at finde den 
rette balance mellem for lidt og for meget. Er man eksem-
pelvis i den givne situation for konfronterende, for lidt 
omsorgsfuld, for meget følelsesmæssigt involveret osv. Det 
er en flydende grænse, der reelt ikke findes, men ved en 
løbende etisk refleksion over situationen, kan man langsomt 
nærme sig en balance.

Udbyttet af kurset 
• Et værditjek af dine personlige værdier 
• Samtaleværktøjer til kollegial supervision
• Øget refleksion og bevidsthed om egen ageren ift. til 

udfordrende relationer til den unge
• Filosofiske værktøjer til at vurdere særligt etisk udfor-

drende situationer
• En filosofisk tilgang til dit fremtidige virke

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, kon-
sulenter, sagsbehandlere, vejledere og andre som arbejder 
med børn og unge med særlige behov. Andre faggrupper 
med interesse i emnet er også velkomne.

Tid og sted
Torsdag d. 5. december kl. 9.00 - 12.00 
Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 
2100 København Ø.

Pris pr. deltager 970,- kr. inkl. let forplejning.



UNDERVISERE
Jill Byrnit er autoriseret psykolog, har en ph.d. i psykologi 
og en bachelorgrad i biologi. Jill har i en årrække arbejdet 
som forsker i personligheds- og socialpsykologi i ind- og 
udland. Hun var bl.a. med til at grundlægge Institut for 
Psykologi på Syddansk Universitet, hvor hun havde virke 
som forsker og vicestudieleder i en periode. Jill har i mange 
år arbejdet med børn og unge, bl.a. som VISO-specialist, 
beskikket pædagogisk psykologisk børnesagkyndig for 
Statsforvaltningen og nødbeskikket sagkyndig i Ung-
domskriminalitetsnævnet. Jill er forfatter og medforfatter 
til en række psykologiske fagbøger, er fast klummeskriver i 
Berlingske og optræder med jævne mellemrum i de skrevne 
og elektroniske medier med sin forskningsekspertise. 

Mette Tellerup Larsen, direktør på Basen, er uddannet 
socialrådgiver og har efter- og videreuddannelser indenfor 
både ledelse, coaching, systemisk ledelse, protreptik og som 
proceskonsulent, projektleder mm. Hun er desuden uddan-
net indenfor det behandlingsmæssige område: kognitive 
og systemiske behandlingstilgange og værktøjer, samta-
lepraksis, miljøterapi, narrative tilgange mm. Mette har hele 
sin karriere arbejdet med mennesker i udsatte positioner, 
og hun har derigennem tilegnet sig en stor viden om og 
forståelse for, både de organisatoriske, sociale og person-
lige udfordringer, vi som fagpersoner møder i arbejdet 
med denne målgruppe. Mette er en erfaren underviser og 
oplægsholder.

Marie Falck Hansen er autoriseret psykolog med 10 års er-
faring fra både børne-, unge- og voksenområdet. Marie har 
stor erfaring både med udredning og behandling af særligt 
sårbare børn og unge. Dette både fra sit arbejde med inklu-
sion i normalområdet, terapeutiske forløb med unge med 
komorbide lidelser og fra dagbehandlingsområdet. Marie er 
også en erfaren formidler af denne viden til andre faggrup-
per, både gennem undervisning og supervision. 

Nadia Kræmer Lützhøft, afdelingsleder på Basen, er ud-
dannet lærer og har en kandidatgrad i pædagogisk psyko-
logi. Siden 2008 har hun arbejdet med specialundervisning, 
og siden 2009 i psykiatrien. Med 11 års erfaring indenfor det 
specialpædagogiske og psykiatriske felt, har Nadia en stor 
indsigt i, hvad det er der virker for elever med psykiatriske 
diagnoser og andre psykiske sårbarheder. Derudover har 
hun mange års erfaring med at implementere konkrete 
praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre 
hermed. 



Luise Juel er vejleder og behandler på Basen, og hun har 
siden ’95 arbejdet med specialundervisning. Med 24 års 
erfaring indenfor det specialpædagogiske felt har Luise en 
uvurderlig indsigt i, hvad det er, der virker for elever med 
udviklingsforstyrrelser og andre psykiske udfordringer. 
Luise har stor viden om arbejdet med børn og unge med 
diagnoser, særligt indenfor autismespektret. Derudover 
har hun mange års erfaring med at implementere konkrete 
praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre 
hermed. Yderligere har Luise uddannelser i ledelse, vejled-
ning og sparring. 

Jacob Guldager Søe, vicedirektør på Basen, er uddannet 
lærer med en PD i psykologi og har efter- og videreuddan-
nelser indenfor både ledelse, etik og værdier i organisa-
tioner og indenfor det behandlingsmæssige område. Jacob 
har i hele sin karriere arbejdet med mennesker i udsatte 
positioner og har stor erfaring med specialundervisning, 
didaktik, undervisningsdifferentiering og synlig læring 
såvel som med sparring og supervision af undervisere og 
behandlere. I forlængelse heraf har Jacob tilegnet sig en stor 
viden om og forståelse for, både de organisatoriske, sociale 
og personlige udfordringer, vi som fagpersoner møder i 
arbejdet med mennesker i udsatte positioner. 

Christina Holte Nielsen er souschef på Basen dagbehan-
dling og med en kandidatgrad i pædagogisk psykologi er 
Christina klædt godt på til både undervisnings- og behan-
dlingsopgaverne på Basen og til at give sin omfattende 
viden videre til andre fagpersoner. Christinas store viden om 
spiseforstyrrelser og selvskade har hun bl.a. tilegnet sig via 
sit tidligere arbejde i Landsforeningen mod spiseforstyrrels-
er og selvskade, hvor hun ledte og udviklede projekter, og 
via sit arbejde indenfor det specialpædagogiske område. 

Christine Bruun Petersen er behandler og underviser 
på Basen. Hun er uddannet lærer med en kandidatgrad i 
pædagogisk psykologi og har erfaring fra såvel folkeskolen, 
behandlingsskoler og som læringskonsulent. Hun har et 
indgående kendskab til psykiatriske diagnoser og har spe-
cialiseret sig indenfor den kognitive adfærdsterapi. Christine 
har en stor viden om og erfaring med at yde vejledning ift., 
hvordan man kan inkludere elever med særlige behov og 
skabe trivsel og udvikling for såvel den enkelte elev som 
for klassen som helhed. Hun er særligt optaget af, hvordan 
elever med særlige behov kan tilgodeses i undervisningen, 
og hvordan man som lærer kan skabe en struktur og et 
miljø, hvor eleverne trives. 



Basen Kompetencecenter er et non-profit 
kompetencecenter i organisatorisk fællesskab med 
Basen Skole. 

Det er vores mission at dele den viden og ekspertise, 
som vi har erhvervet os igennem de sidste 23 år som 
skole- og dagbehandlingstilbud. 

Basen Kompetencecenter bringer mennesker sammen 
for at dele og diskutere viden og erfaringer, der kan 
opkvalificere praktikeres og professionelles daglige 
arbejde med sårbare børn og unge. 
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2100 København Ø
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