Center for rehabilitering og hjerneskade
Maglegårdsvej 15D, 4000 Roskilde – tlf.: 4634 8600 – mail: bomi@bomi.roskilde.dk

KURSUS – 2 DAGE

NEUROPÆDAGOGIK
I PRAKSIS
I 2019 UDBYDES 3 HOLD
Formålet er at give viden om og forståelse for den hjerneskadede borgers reaktioner i dagligdagen, samt
hvordan inddragelse af neuropædagogiske strategier i hverdagen og genoptræning kan fremme den
hjerneskadede borgers funktionsniveau og mål.
Deltagerne får styrket deres færdigheder i forhold til at få forståelse for den hjerneskadedes adfærd og
behov.
Undervisningen veksler mellem oplæg, video, dialog med inddragelse af deltagernes personlige erfaringer
samt gruppearbejde. Der inddrages mange konkrete praksisbeskrivelser undervejs til at illustrere pointer og
teori.
INDHOLD
Forudsætninger for at udvælge neuropædagogiske strategier, herunder skjulte handicap, tolkning af
adfærd, hypoteser om årsager til adfærd/problemskabende adfærd, affektkurve, betydningen af de
krav, som omverdenen stiller til den hjerneskadede borger.
Introduktion til neuropædagogiske værktøjer, herunder:
Mål-hindring-plan-udfør-evaluér
Positive hverdagsrutiner, fejlfri læring og forebyggelse
Inddragelse af redskaber til struktureret refleksion omkring borgere, samt redskaber til vidensdeling af
neuropædagogisk tilgang.
Hvordan kan neuropædagogiske strategier inddrages i træning og hverdag, så det fremmer den
hjerneskadedes funktionsniveau?
DELTAGERE
Det anbefales, at deltagerne har viden om følgerne efter en hjerneskade, særligt de kognitive følger.
Kurset henvender sig til fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjemmevejledere, pædagoger m.v., der møder
den hjerneskadede borger på forskellige tidspunkter i borgerens forløb.
Max. 20 deltagere.
UNDERVISERE
Hold 1: Christina Folkmann Hansen og Charlotte Lisberg Kurtsdatter, ergoterapeuter
Hold 2: Charlotte Lisberg Kurtsdatter og Louise Simonsen, ergoterapeuter
Hold 3: Rikke Forslund og Louise Simonsen, ergoterapeuter
BOMI – Center for rehabilitering og hjerneskade
TID OG STED
Hold 1: d. 1. + 2. april 2019

Hold 2: d. 18. + 19. juni 2019

Hold 3: d. 24. + 25. september 2019

Tid: Kl. 8.30 – 15.30 (morgenmad/-kaffe kl. 8.30 – 9.00)
Sted: BOMI – Center for rehabilitering og hjerneskade, Maglegårdsvej 15, 4000 Roskilde
PRIS
3.000 kr. inkl. forplejning og kursusmateriale. Beløbet er ekskl. moms.
TILMELDING
Mail til: kursus@bomi.roskilde.dk – angiv ”Neuropædagogik i praksis – hold 1, 2 eller 3” i emnefeltet.
Bindende tilmelding efter returnering af udfyldt tilmeldingsblanket.
TILMELDINGSFRIST
Hold 1: d. 4. marts 2019

Hold 2: d. 21. maj 2019

Hold 3: d. 27. august 2019

FOR YDERLIGERE INFORMATION
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:
Ergoterapeut, faglig koordinator Christina Folkmann Hansen: christinafoh@bomi.roskilde.dk / tlf. 3084 4484
Administrativ koordinator Christina Thanning Sønderby: kursus@bomi.roskilde.dk / tlf. 4634 8676
BOMIs hovednummer, som besvares ml. 8.00-15.00 af administrationen: 4634 8600

