
 

 

   

 

 
 

 

 

Torsdag d. 27. april 

 9.30  Ankomst og morgenmad 

 9.50 Velkomst 

10.00 Fra ensomhed til vensomhed v. Anne Søgaard, pædagog, familievejleder og 

støttepædagog. Vensomhed handler om at skabe en kultur, der fremmer venskaber. 

Pædagoger og lærere spiller en helt afgørende rolle i at sikre børns adgang til 

venskaber, trygge grupper og en følelse af samhørighed. Anne Søgaard vil tale om, 

hvordan vi sammen ændrer kulturen fra ensomhed til vensomhed - fra mistrivsel til høj 

trivsel. 

12.00 Frokost 

13.00 Når børn sanseudvikling påvirker skoledagen v. Gitte Frost. 

Motorisk uro, vanskeligheder med at fastholde fokus på aktiviteter, højt temperament, 

irritation over tøjmærkater og kræsenhed er nogle af de symptomer, man kan opleve, 

når sansernes udvikling er forstyrret.  Vi kigger på, hvordan børns start på livet kan 

påvirke deres sanser og deres evne til at regulere sig. I får masser af konkrete ideer til 

tilgange, der kan gavne børnenes skoledag og evne til indlæring. Læs mere om 

oplægget på side 2. 

16.00 Walk and talk 

18:00 Middag 

20.30  Netværk  

 

Fredag d. 28. april 

 9.00 Projekt ’Læsesucces for ordblinde børn’ v. Signe Elmstrøm, Lektor på UC SYD, Institut for 

pædagogik. Signe Elmstrøm vil tale om, hvordan ordblinde børns læsefaglighed kan 

forbedres ved korrekt brug af læseteknologiske værktøjer samt støtte fra lærer og 

forældre. Oplægget inddrager afdæknings- og undervisningsmateriale. Læs mere om 

projekt og materiale her: https://www.videnomlaesning.dk/projekter/laesesucces-for-

ordblinde-boern/   

11.30 Evaluering og tak for denne gang 

12.00 Frokost i restaurant eller to-go sandwich 
 

 

Dato: Torsdag d. 27. -28. april 2023 

Hvor: Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle  

Pris: Skoler, der er medlem af Danmarks Private Skoler 3525 kr.   

         Skoler, der ikke er medlem af Danmarks Private Skoler 3725 kr.  

Tilmelding:  Via foreningens hjemmeside eller  https://www.tilmeld.dk/specialkoordinatorer  
Frist for tilmelding d. 23. februar 2023 

https://www.videnomlaesning.dk/projekter/laesesucces-for-ordblinde-boern/
https://www.videnomlaesning.dk/projekter/laesesucces-for-ordblinde-boern/
https://www.tilmeld.dk/specialkoordinatorer


 

 

   

 

   

 

Motorisk uro, svært ved at fastholde en aktivitet, temperamentsfuld, svært ved overgang fra en time 

til en anden, irritation fra tøjmærker, kraftige reaktioner på uforudsigelighed, vil ikke krammes, er 

hård i sin tilgang til andre og kræsenhed. 

Ovenstående er blot nogle af de symptomer, man kan opleve, når sansernes udvikling er forstyrret.  

Vi kigger på, hvordan børns start på livet kan påvirke barnets sanser og deres evne til at regulere 

sig. 

Et umodent og understimuleret sanseapparat kan forstyrre en sund udvikling. Det optager plads 

for såvel det fysiske som det psykiske overskud, vi skal bruge på at lære nye ting, og det kan 

påvirke et barns overskud til tilknytning. 

Dele af sanseapparatet kan trænes, så det bliver intakt, uanset hvad det tidligere har været udsat 

for. Vi vil gennemgå de 8 sanser, vi kigger på hvorfor en god relation er vigtig for at kunne hjælpe 

børn, der bøvler med sanserne.   

I får masser af konkrete ideer til tilgange, der kan gavne børnenes skoledag og evne til indlæring. 

 

Formål med mit oplæg: 

At deltagerne får indblik i sanseapparatet, herunder funktion og tegn på manglende stimuli.  

At deltagerne får lært at spotte sanseudfordringer 

At deltagerne får redskaber til at udvikle et sundt sanseapparat  

 

Gitte Frost er uddannet fysioterapeut, psykoterapeut, traumeterapeut og narrativ konsulent. Læs 

mere om Gitte på hjemmesiden http://gittefrost.dk/ 

 

http://gittefrost.dk/

