KOMPETENCECENTER

BASEN KOMPETENCECENTER
SPECIALISTER I BØRN OG UNGE MED
SÆRLIGE BEHOV
Basen Kompetencecenter er et non-profit
kompetencecenter i organisatorisk fællesskab med Basen Dagbehandling og Basen STU, som har eksisteret siden 1996. Vi
har således mere end 25 års erfaring med
at hjælpe børn og unge med særlige behov
til at udvikle strategier til at håndtere deres
individuelle udfordringer og leve et så selv-

stændigt liv som muligt.
Underviserne på vores kompetencecenter er
praktikere, som har en særlig specialiseret
viden om de specifikke emner de underviser
i. Vi forestår praksisorienterede kurser, oplæg og uddannelser, med fokus på konkrete
værktøjer, metoder og tilgange til det daglige arbejde med udsatte børn og unge.

BASEN ER VISO-LEVERANDØR
Som godkendt VISO-leverandør for Socialstyrelsen, yder Basen specialrådgivning og
psykologiske udredninger i hele landet på
de mest specialiserede sager på børne-, social- og specialundervisningsområdet. Det

skolevægring.

gør vi indenfor målgrupperne autismespektrumforstyrrelser, svære og komplekse psykiske vanskeligheder samt opmærksomhedsforstyrrelser.

råder over de specialister, der vurderes at
have nogle af de bedste faglige kompetencer inden for specialrådgivning og udredning på det sociale område. Der er lagt særlig vægt på specialisternes specialiserede
viden og erfaring med målgruppen og med
metoder, værktøjer og udredningsmetoder.

Basen deltager ligeledes i VISO’s særlige
udviklings- og opkvalificeringsforløb vedrørende bekymrende skolefravær/

VISO’s centrale enhed er placeret i Odense
under Socialstyrelsen. De har indgået kontrakter med et netværk af leverandører, som

MÅLGRUPPE
Vores kurser henvender sig til fagpersoner,
der arbejder indenfor det socialfaglige område samt andre med interesse i området
børn og unge med særlige behov.

Det er ofte lærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, familiebehandlere, kontaktpersoner og andre, der arbejder med
sårbare børn og unge.

KØBENHAVN

SAMTALETEKNIKKER MED PSYKISK SÅRBARE
BØRN OG UNGE
Underviser: Nadia Kræmer Lützhøft, afdelingsleder og VISO-specialist.
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 for uanede muligheder for
barnet/den unge.
Med en narrativ tilgang til samtalen, kan
samtalen ses som en undersøgelse af et
handlingsforløb og årsagssammenhæng.
Sammen med barnet/den unge undersøger
man, hvordan dennes fortælling er skabende for en virkelighedsforståelse, hvorfra man
kan udforske, om der er sprækker i fortællingerne, der kan åbne for andre måder at se
sit liv, sig selv eller andre på.

Du vil få konkrete redskaber til at strukturere
en samtale ud fra narrative positionskort, og
indsigt i hvordan du kan anvende samtalen
i relationsarbejdet og som et værktøj til at
skabe kontakt til børn og unge, der almindeligvis ikke bruger samtale og dialog som
deres primære kontaktform.

Tid, sted og tilmelding
Fredag d. 19.11.21 kl. 9.00-12.00
Tirsdag d. 15.03.22 kl. 13.00-16.00
Kurset afholdes på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø.
Tilmelding via mail til info@basen.dk.

Indhold og udbytte
Kurset vil styrke dine kompetencer ift. at have
samtaler med psykisk sårbare børn og unge.

Pris: 1295,- alt inkl.

KØBENHAVN

”Et fantastisk kursus med mange muligheder for
refleksioner, der kan implementeres i vores
personalegruppe.”
- Deltager på kurset i Forældresamarbejde

SPISEFORSTYRRELSER HOS BØRN OG UNGE
Undervisere: Louise Filholm Kjærgaard, aut. psykolog &
Pernille Kofod Løvenhøj, familiebehandler og VISO-specialist.
Når man arbejder med børn og unge, kan
det være svært at vide, hvad man skal se
efter for at spotte tegnene på en spiseforstyrrelse. Det kan også være svært at
vide, hvordan man bedst støtter barnet/
den unge ift. spiseforstyrret tænkning og
adfærd - det vil vi sætte fokus på, på dette kursus.

spiseforstyrrelser
• Viden om spiseforstyrrelse som komorbiditet til autisme
• Konkrete øvelser og erfaringsudveksling.

Indhold og udbytte
• Teoretisk viden om forskellige former for
spiseforstyrrelser
• Redskaber til at spotte risikoadfærd
• Indsigt i konkrete handlemuligheder og
metoder til at hjælpe børn og unge med

Kurset afholdes på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø.

Tid, sted og tilmelding
Tirsdag d. 30.11.21 kl. 9.00-12.00
Tirsdag d. 08.03.22 kl. 9.00-12.00

Tilmelding via mail til info@basen.dk.
Pris: 1295,- alt inkl.

HVAD VIRKER? SKAB SUCCESFULDE INDSATSER
MED BØRN, FORÆLDRE OG KOLLEGAER
Underviser: Jacob Emil Licht, aut. psykolog og VISO-specialist.
Iværksættelse af indsatser omkring børn
kan tage mange former. Skal vi bruge timetimer, afskærmning eller høreværn?
Skal vi arbejde med belønning som motivation for ønsket adfærd? Kan det overhovedet betale sig at gøre noget i skolen,
når de gør noget helt andet derhjemme,
og hvordan får vi forældrene med?
Hvordan iværksættes og evalueres pædagogiske indsatser, både i skole og på tværs
af skole og hjem? Hvad er vigtigt for at en
indsats har succes?
Både inden for pædagogikken og psykologien hersker forskellige tilgange, teorier og
”sandheder” om, hvad der er den ”rigtige”
praksis. Dette kursus introducerer kursisten
for de fællesfaktorer, som i forskningen har
vist sig virkningsfulde på tværs af tilgange og teoretiske udgangspunkter, når det
handler om at skabe forandring for de men-

nesker, vi arbejder med.
Indhold og udbytte
Kursisten vil også blive introduceret til en
konkret metode, som omdanner denne
viden til praksis. På kurset afprøver vi metoden på konkrete cases fra kursisternes
dagligdag. Kursisten går således fra kurset
med en konkret metode til at iværksætte og
evaluere indsatser, som kan anvendes i kursistens arbejdsliv.
Tid, sted og tilmelding
Tirsdag d. 30.11.21 kl. 9.00-12.00
Tirsdag d. 22.03.22 kl. 9.00-12.00
Kurset afholdes på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø.
Tilmelding via mail til info@basen.dk.
Pris: 1295,- alt inkl.

KØBENHAVN

BØRN OG UNGE MED PSYKOSER
Underviser: Stine Bendix Hansen, aut. psykolog og VISO-specialist.
Selvom psykoser hos børn og unge er
relativt sjældne, oplever vi på Basen en
mindre stigning i børn og unge, der hører
stemmer, har vrangforestillinger og i det
hele taget har en oplevelse af at opleve
ting, som ikke eksisterer i alle vore andres
opfattelse af den virkelige verden.
Psykose er en mental tilstand, hvor tænkning, sansning og sindsstemning er forstyrret på en måde, der medfører svigtende realitetssans. Psykose kan være forbigående,
komme i episoder eller være kronisk. Hvordan kan vi som lærere, pædagoger, familiebehandlere eller kontaktpersoner blive bedre til at forstå og arbejde med disse børn og
unge? Hvilken tilgang og behandling har de
behov for?
Engang var den gængse opfattelse, at man
bør indlægges, hvis man har en psykose. Vi
oplever mere og mere, at denne opfattelse
nuanceres, og at disse børn og unge i nogen
grad nu også rummes og har en hverdag på
ex. dagbehandlingsinstitutioner som Basen.

Det kræver en større faglig forståelse for at
kunne arbejde med disse børn og unge.
Indhold og udbytte
• Kendskab til psykosebegrebet, og hvordan psykose kommer til udtryk
• Kendskab til mestringsstrategier og behandlingsmuligheder
• En større forståelse og dermed flere
handlemuligheder i det daglige pædagogiske/behandlingsmæssige arbejde med
børn og unge med psykoser.
Tid, sted og tilmelding
Fredag d. 21.01.22 kl. 9.00-12.00
Kurset afholdes på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø.
Tilmelding via mail til info@basen.dk.
Pris: 1295,- alt inkl.

MENTALISERING I ARBEJDET MED BØRN, UNGE
OG DERES FAMILIER
Undervisere: Gitte Lai Højmose, afdelingsleder, aut. psykolog og VISO-specialist &
Tobias Eskebjerg, behandler/underviser og VISO-specialist.
Kurset i mentalisering har til formål at
introducere begrebet mentalisering i arbejdet med sårbare børn, unge og familier samt til refleksionen over egen praksis.

udvikle mentaliseringsevnen hos børn og
unge
• Øvelser og værktøjer til den professionelles egen refleksion og praksis

Kurset vil gennemgå og introducere de
mest væsentlige begreber inden for teorien.
Kurset er praksisnært og har fokus på konkrete redskaber og værktøjer, som deltagerne kan tage med sig videre og overføre til
egen praksis.

Tid, sted og tilmelding
Onsdag d. 09.02.22 kl. 9.00-12.00
Onsdag d. 15.06.22 kl. 9.00-12.00

Indhold og udbytte
• Introduktion til den mentaliserende tilgang og teorien bag begreberne
• Pædagogiske redskaber og øvelser til at

Tilmelding via mail til info@basen.dk.

Kurset afholdes på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø.

Pris: 1295,- alt inkl.

“Jeg gik herfra med nye tanker, nye begreber og nye perspektiver.”
- Deltager på kurset om Skolevægring og isolation

KØBENHAVN

FORÆLDRESAMARBEJDE
Undervisere: Cathrine Rasbøl, aut. psykolog og familiebehandler &
Josephine Björgheim, psykolog og familiebehandler.
Oplever du nogle gange, at samarbejdet
med forældre bliver svært eller måske helt
går i hårdknude, når du skal tale med forældrene om en bekymring?
På kurset vil du blive præsenteret for værktøjer til at arbejde mentaliserende, bevare
nysgerrighed, anerkende forskellige perspektiver samt sikre en god forventningsafstemning. Vi kommer bl.a. rundt om forberedelse af det gode møde samt håndtering
af følelser af afmægtighed, som kan blokere
for det gode samarbejde.
Indhold og udbytte
• Konkrete råd til det målrettede og konstruktive forældresamarbejde
• 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
Tid, sted og tilmelding
Onsdag d. 23.02.22 kl. 9.00-12.00
Onsdag d. 18.05.22 kl. 13.00-16.00
Kurset afholdes på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø.
Tilmelding via mail til info@basen.dk.
Pris: 1295,- alt inkl.

SKOLEVÆGRING OG ISOLATION
BLANDT BØRN OG UNGE
Underviser: Mette Tellerup Larsen, direktør og VISO-specialist.
Få konkrete redskaber og handlemuligheder til at arbejde med børn og unge
med skolevægring og mulighed for at stille dine egne erfaringer med målgruppen
til rådighed for fælles refleksion.
Kurset vil gennemgå de forskellige typer af
skolevægring og isolation samt deres årsager, og vi vil diskutere, hvordan det kan
ses som både en psykisk lidelse og et socialt fænomen. Vi vil ligeledes gennemgå
de forskellige diagnoser, som ofte optræder
i forbindelse med skolevægring og isolation, samt undersøge hvordan skolemiljø og
fællesskaber kan medvirke til udvikling af
skolevægring.

Indhold og udbytte
Du vil få redskaber til at tilrettelægge arbejdet med skolevægrende børn og unge
i praksis og blive præsenteret for interventionsmetoder som selvforståelsesforløb,
maskering og mestringsstrategier, eksponeringstrappen, forældrescreening og stresssårbarhedsmodellen.
Tid, sted og tilmelding
Tirsdag d. 10.05.22 kl. 9.00-12.00
Kurset afholdes på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø.
Tilmelding via mail til info@basen.dk.
Pris: 1295,- alt inkl.

ODENSE

SKOLEVÆGRING OG ISOLATION
BLANDT BØRN OG UNGE
Undervisere: Iben Seier Hass, behandler/underviser og VISO-specialist &
Stine Bleeg Stenderup, aut. psykolog og VISO-specialist.
Få konkrete redskaber og handlemuligheder til at arbejde med børn og unge
med skolevægring og mulighed for at stille dine egne erfaringer med målgruppen
til rådighed for fælles refleksion.
Kurset vil gennemgå de forskellige typer af
skolevægring og isolation samt deres årsager, og vi vil diskutere, hvordan det kan
ses som både en psykisk lidelse og et socialt fænomen. Vi vil ligeledes gennemgå
de forskellige diagnoser, som ofte optræder
i forbindelse med skolevægring og isolation, samt undersøge hvordan skolemiljø og
fællesskaber kan medvirke til udvikling af
skolevægring.

Indhold og udbytte
Du vil få redskaber til at tilrettelægge arbejdet med skolevægrende børn og unge
i praksis og blive præsenteret for interventionsmetoder som selvforståelsesforløb,
maskering og mestringsstrategier, eksponeringstrappen, forældrescreening og stresssårbarhedsmodellen.
Tid, sted og tilmelding
Torsdag d. 03.02.22 kl.13.00-16.00
Kurset afholdes på Basen Fyn, Thulevej 8,
5210 Odense NV.
Tilmelding via mail til info@basen.dk.
Pris: 1295,- alt inkl.

DE NEUROAFFEKTIVE KOMPASSER
Underviser: Stine Bleeg Stenderup, aut. psykolog og VISO-specialist.
Der findes et hav af teorier og metoder,
udviklet til at understøtte børn og unges
udvikling. Men for de professionelle omkring barnet, kan det være en udfordring
at vælge den/de rette metoder til det enkelte barns behov og udviklingsniveau.
De neuroaffektive kompasser er et navigations- og analyseredskab, som udspringer
af den neuroaffektive udviklingspsykologi.
Formålet med de neuroaffektive kompasser
er at skabe et brugbart navigationsredskab,
der målretter den valgte pædagogik, metode og aktivitet til det enkelte barns behov
og som er tilpasset barnets udviklingsni-

bruges i forståelsen af barnet/den unge.
Du vil få indsigt i de neurobiologiske principper og den neuroaffektive udviklingspsykologi, som kompasserne læner sig op
ad, samt konkrete aktiviteter, som kan laves
med barnet/den unge på de enkelte niveauer i kompasserne. Kurset vil veksle mellem teoretiske oplæg samt diskussioner og
erfaringsdeling i grupper.
Tid, sted og tilmelding
Torsdag d. 21.04.22 kl. 13.00-16.00
Kurset afholdes på Basen Fyn, Thulevej 8,

veau.

5210 Odense NV.

Indhold og udbytte
Dette kursus vil give dig viden om de neuroaffektive kompasser og hvorledes disse kan

Tilmelding via mail til info@basen.dk.
Pris: 1295,- alt inkl.

“Kurset gav mig håb for bedre forhold for de mennesker,
som vi skal forstå og hjælpe, samt for vores eget
arbejdsmiljø. Det er lige det jeg brænder for og gerne vil.”
- Deltager på kurset om Samtaleteknikker

Har I et ønske til et specifikt kursus,
foredrag eller et konkret uddannelsesforløb, som ikke fremgår af vores kursuskatalog?
Vi tilbyder skræddersyede kurser, foredrag og uddannelsesforløb, som er tilpasset jeres ønsker og behov.
Pris, tid og sted efter individuel aftale.

TILMELDING TIL KURSER
Basen Kompetencecenter
Middelfartgade 9
2100 København Ø
T 3929 6767
W basenkompetencecenter.dk
KONTAKT
Kommunikationsmedarbejder
Marie-Louise Christophersen
T 2062 0462
M msc@basen.dk

