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VELKOMMEN TIL
K ØBENHAVNS
PROFESSIONS
HØJSKOLE!
Denne kursus- og uddannelsesfolder giver dig et overblik over Københavns Professionshøjskoles aktuelle kurser, konferencer og diplommoduler, der er målrettet pædagoger, lærere og andre ansatte på det
social- og specialpædagogiske område.

Kurser og diplommoduler

Vi tilbyder kortere og længere kurser samt konferencer. Til dem, der vil
mere i dybden med deres faglighed, udbyder vi diplommoduler inden
for psykologi, special- og socialpædagogik. Vores diplomuddannelser og
grundkurser giver dig solid og formel kompetence og dokumentation for
dine kvalifikationer.

Skræddersyede forløb og sparring

Har jeres institution eller kommune behov for at samarbejde om udviklingsprojekter eller særlige skræddersyede uddannelsesforløb? Måske
finder I inspiration i dette materiale? Vi kan fx også hjælpe jer med
lokal metodeudvikling og udvikling af bedre begrundet og meningsfuldt
dokumenteret praksis.
Københavns Professionshøjskole tilbyder særlige forløb, der er tilpasset
jeres behov og de udfordringer, som I står overfor. Med afsæt i forskningsviden og erfaringer fra praksis finder vi frem til det forløb, der kan
bidrage til, at I kommer i mål med jeres strategier og handleplaner. Vores udgangspunkt er altid jeres kerneopgave, og derfor tænker vi også
tværprofessionelt, når vi udarbejder tiltag og løsninger med jer.
Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information eller vejledning.
Med venlig hilsen
Den social- og specialpædagogiske faggruppe
Københavns Professionshøjskole
Kontakt: Rasmus Anker Bendtsen, Chefkonsulent, 41898173, rab@kp.dk
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KURSER

”Gennem et skræddersyet forløb, der
har taget udgangspunkt i organisationens praksis og ønske om at udvikle et
bevidst metodevalg, har vi fået formuleret et nyt pædagogisk grundlag. Processen har været grundig, og vi har fået
et kompetenceløft i form af nye faglige
begreber og konkrete metoder. Vi er
blevet mere bevidste og systematiske i
forhold til vores egen faglighed.”
Anette Richs-Jensen,
Leder af institutionerne Tornehøjgård & Kagsåhuse
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KURSER

Du kan tilmelde dig nedenstående kurser på vores hjemmeside www.KP.dk. Søg på kursets titel.

Specialpædagogisk grundkursus
4 x 6 lektioner
fra 13.8.2019
Tilmeldingsfrist:
20.6.2019
6360 kr. + moms

Mennesker med særlige behov har også almene behov. Derfor har de brug for at blive mødt af
professionelle, der har viden om og blik for begge dele. På dette grundkursus får du nyeste viden
og metoder omhandlende forskellige typer af funktionsnedsættelser og virksomme specialpædagogiske tilgange og metoder. Men du får også kompetence til at anvende specialpædagogiske
greb med blik for det enkelte menneskes konkrete drømme, håb og deltagelsesmuligheder.
Vidensområder er neuropsykologi, observation og analyse af praksis, kompensationsstrategier,
handicap, målsætningsarbejde og feedback, relationskompetence, identitet og livskvalitet.
Underviser: Ida Mundt, lektor

Børn og unge med ADHD og Autisme Spektrum Tilstande

Tilmeldingsfrist:
10.1.2020

Specialiser dig og få inspiration ny og dyb viden om børn og unge med ADHD og AST. Du får et
teoretisk og praksisrettet fundament til at reflektere over og handle udviklingsorienteret i egen
praksis. Du får metoder og redskaber til udvikling, kommunikation, samspil og meget mere, der
kan kvalificere dit arbejde med børn og unge med ADHD og AST. Vi arbejder ud fra en bio-psyko-social tilgang, der både har blik for almenmenneskelige og særlige behov.

26.500 kr.

Undervisere: Nadja Ryberg Dannisboe, lektor og Abelone Heinsen, lektor

28 x 3,5 lektioner
fra 10.2.2020

Kognitive metoder i det pædagogiske arbejde
1 x 6 lektioner
fra 10.2.2020
Tilmeldingsfrist:
10.1.2020

Den kognitive tilgang har fokus på at ændre de tanker og handlemønstre, der står i vejen for at
håndtere de udfordringer, et menneske måtte have. Vi vil arbejde med den kognitive teori og
konkrete metoder som bla. KRAP og KAT (kognitiv affektiv træning) gennem oplæg og øvelser.
Underviser: Hanne Ellegaard, lektor

1590 kr. + moms

Voldsforebyggelse

Tilmeldingsfrist:
15.8.2019

Hvordan kan den nyeste viden om voldsforebyggelse være med til at forebygge utilsigtede
hændelser? Vi tager udgangspunkt i de nationale retningslinjer, der er udarbejdet af Socialstyrelsen, og ser på det paradigmeskifte i voldsforebyggelsen fra restriktiv praksis til forebyggelse
og ligeværdighed, der finder sted i disse år. Vi arbejder derudover med de konkrete metoder til
voldsforebyggelse, vi ved der virker.

4770 kr. + moms

Underviser: Hanne Ellegaard, lektor

3 x 6 lektioner
fra 18.9.2019

Forhindringer for læring
4 x 6 lektioner
fra 10.2.2020
Tilmeldingsfrist:
10.1.2020
6360 kr. + moms
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Hvad er særligt for læring i det specialpædagogiske felt? Hvis eleverne ikke lærer som alle
andre, hvad skal der så særligt fokus på? ZnU, spejlingslæring, forhøjet motivation, læringsparathed, faglig tilpasning og relationskompetence som en del af læringsforståelsen? Vi kigger på de
etablerede teorier og omsætter dem til konkret praksis.
Undervisere: Ida Mundt, lektor og Lisbeth Diernæs, lektor
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Mestring – løsningsorienteret pædagogik
2 x 6 lektioner
fra 8.10.2019
Tilmeldingsfrist:
15.8.2019
Pris: 3180 kr. +
moms

Problemadfærd kan forstås således, at barnet lige nu har det meget svært, og at dets adfærd er
et udtryk for den måde, hvorpå det forsøger at klare eller mestre en vanskelig situation. Mestringsperspektivet hjælper os med at få blik for, hvordan vi kan arbejde med udfordringerne,
støtte en positiv udvikling og reducere problemadfærden.
Underviser: Ida Mundt

Læring og arbejdshukommelse
3 x 6 lektioner
fra 24.9.2019
Tilmeldingsfrist:
10.8.2019
4770 kr. + moms

Forskning viser, at kapaciteten i arbejdshukommelsen ser ud til at påvirke elevernes generelle
faglige og sociale udvikling. Få viden om arbejdshukommelsens indflydelse på læring, få kompetencer til at spotte elever, der er udfordret på arbejdshukommelsen, og bliv styrket i at tilrettelægge undervisning, der medtænker arbejdshukommelsens funktion.
Underviser: Michael Wahl Andersen, lektor

Neuropædagogik
3 x 6 lektioner
fra 1.10.2019
Tilmeldingsfrist:
10.9.2019
4770 kr. + moms

Hvordan kan nyeste viden om hjernen inspirere social- og specialpædagogiske indsatser? Hvad
er hjernevenlig pædagogik og hvordan kan du imødekomme de mest almindeligt forekommende
kognitive vanskeligheder. Målet er, at du får viden og færdigheder til at analysere og håndtere
neuropædagogiske problemstillinger.
Underviser: Michael Wahl Andersen, lektor

Sansemæssige vanskeligheder
3 x 6 lektioner
fra 1.10.2019
Tilmeldingsfrist:
10.9.2019
4770 kr. + moms

Sansning er essentiel for menneskers trivsel, udvikling og læring. Du får nyeste viden om,
hvordan professionelle kan optimere trivsel og læring for mennesker med sanseperceptuelle og
sansemotoriske vanskeligheder. Du får viden og færdigheder til at analysere og håndtere sansemæssige problemstillinger.
Underviser: Abelone Heinesen, lektor

Jeg taler ikke - men har noget at sige!
3 x 6 lektioner
9.1.,16.1. og 23.1.
2020
Pris: 4770 +
moms

Hvordan sikrer vi at børn og unge uden talesprog bliver hørt og udvikles i samspillet og kommunikationen med andre? Hvad skal der til i miljøet omkring den enkelte og hvad skal de nærmeste
professionelle have af kompetencer? Vi udvikler kommunikationskompetencer og indsatser, der
understøtter læring og udvikling.
Underviser: Ida Mundt, lektor

KURSER

Elever med funktionsnedsættelser – samtaleværktøjer
2 x 6 lektioner
fra 30.10.2019
Tilmeldingsfrist:
15.8.2019
3180 kr. + moms

Ved du, hvad dine elever tænker? At holde elevsamtale med elever med kognitive nedsættelser,
AST eller komplekse kommunikationsbehov kan være udfordrende. Samtaleværktøjer kan understøtte elevens arbejdshukommelse, talesprog og relationskompetence og give eleven oplevelsen
af at blive hørt og forstået.
Underviser: Ida Mundt, lektor

Seksualitet og funktionsnedsættelser

Tilmeldingsfrist:
19.8.2019

Alle mennesker har en seksualitet. Men har alle også mulighed for at udleve den på botilbud?
Hvordan kan unge udleve sin seksualitet, hvis de er udfordret af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og hvordan kan professionelle forstå og håndtere dette emne? Du får viden om
seksualitetsproblematikker, der opstår mellem de unge og de professionelle samt hvordan de
konkret kan håndteres.

1590 kr. + moms

Undervisere: Kirsten Kortbæk, lektor og Anette Erlandson, lektor

1 x 6 lektioner
fra 5.9.2019

Teknologier i arbejdet med børn med særlige behov
3 x 4 lektioner
fra 3.3.2020
Tilmeldingsfrist:
15.1.2020
3580 kr. + moms

Elever, som er udfordret på opmærksomhed, kan sidde foran computeren i timevis, hvilket
opfattes som koncentration. Fokus på kurset er, i hvilke situationer teknologier kan understøtte
elevernes fokuserede opmærksomhed og dermed understøtte læring. På kurset får du viden om
teknologier og nye anvendelsesformer, og du får mulighed for at afprøve dem.
Undervisere: Michael Wahl Andersen, lektor og Steen Søndergaard, lektor

Styrk dansk og matematik på specialskoler
3 x 6 lektioner
fra 4.3.2020
Tilmeldingsfrist:
10.2.2020
4770 kr. + moms

Vi tager afsæt i erfaringer og produkter fra projektet ’Alle i Mål’, der handler om undervisning af
elever med vidtgående, generelle indlæringsvanskeligheder samt multiple funktionsnedsættelser. Du får værktøjer til at beskrive og vurdere progression samt sætte mål for faglig udvikling i
dansk og matematik for elever, der arbejder på niveauer under Fælles Måls beskrivelser.
Undervisere: Louise Rønberg, lektor og Michael Wahl Andersen, lektor

Børn og unge der selvskader
2 x 6 lektioner
fra 26.2.2019
Tilmeldingsfrist:
10.1.2019

Hvordan hjælper vi børn og unge som selvskader? På kurset præsenteres du for teori om børn
og unge med problemskabende adfærd, herunder viden om selvskade samt teori om mestring.
Kurset afsluttes med praktiske øvelser med udgangspunkt i deltagernes egne cases.
Undervisere: Rie Jungemann, lektor og Nadja Ryberg Dannisboe, lektor

3180 kr. + moms

Miljøterapi

Tilmeldingsfrist:
20.6.2019

Ønsker du at kvalificere din miljøterapeutiske praksis? Udvikling af en identitet som miljøterapeut
indebærer en personlig tilegnelse af terapeutiske, udviklingspsykologiske og organisatoriske teorier omsat til pædagogiske praksis. Ved afslutningen af kurset har du fået uddybet din teoretiske
indsigt, og vil være i stand til at behandle spørgsmål og problemer ud fra en pædagogisk-psykologisk synsvinkel.

6.360 kr. + moms

Undervisere: Nadja Ryberg Dannisboe, lektor og Hanne Ellegaard, lektor
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Udsatte unge - og hvad vi kan lære af dem?
3 x 6 lektioner
fra 5.9.2019
Tilmeldingsfrist:
25.6.2019
4.770 kr. + moms

Arbejder du med udsatte børn og unge, og ønsker du indsigt i den nyeste forskning og viden fra
praksis om, hvad der karakteriserer stærkt udsatte unge? Så kom på kurset og få en nuanceret
forståelse af stærkt udsatte unge og deres livsbetingelser. Vi vil fokusere på, hvordan pædagogisk faglighed og socialt arbejde kan udvikles i samfundsmæssige perspektiver. Og diskutere på
hvilke måder arbejdet med stærkt udsatte unge bevæger sig mellem et strukturelt samfundsmæssigt niveau og et individ niveau.
Undervisere: Lisbeth Madsen, lektor og Mette Bladt, lektor

Deltagelse i det sociale og pædagogiske arbejde
3 x 6 lektioner
fra 30.10.2019
Tilmeldingsfrist:
25.9.2019
Pris: 4.770 kr. +
moms

Involvering, inddragelse og deltagelse – kært barn har mange navne. Deltagelse og inddragelse er
blevet lidt af et mantra for det sociale og pædagogiske arbejde, men hvordan arbejder man med
deltagelse i praksis? Og hvordan kan et deltagelsesperspektiv udvikles til at være en særlig pædagogisk kvalitet i det sociale arbejde? På kurset præsenterer vi den nyeste viden om inddragelse og deltagelse i socialt og pædagogisk arbejde. Vi vil diskuterer, hvordan deltagelse kan være
et særligt didaktisk greb i socialt og pædagogisk arbejde.
Undervisere: Lisbeth Madsen, lektor og Mette Bladt, lektor

Mentalisering i special- og socialpædagogiske miljøer
2 x 6 lektioner
fra 20.11.2019
Tilmeldingsfrist:
20.10.2019
3180 kr. + moms

Kurset tilbyder lærere og pædagoger i special- og social pædagogisk miljøer indsigt i og redskaber til at arbejde mentaliseringsbaseret for at fremme børn og unges trivsel og udvikling. En
mentaliseringsbaseret tilgang er afgørende i bestræbelserne på at skabe et optimalt udviklingsmiljø for alle børn og unge samt et godt arbejdsmiljø for det pædagogiske personale.
Underviser: Nadja Ryberg Dannisboe, lektor

Støt unges handlekomeptencer i socialpædagogisk arbejde
4 x 6 lektioner
fra 12.3.2020
Tilmeldingsfrist:
1.2.2020
6.360 kr. + moms

Hvordan kan du hjælpe unge med at se muligheder frem for begrænsninger i eget liv? Vi stiller
skarpt på de betingelser, som de unge oplever er til stede, og bruger aktivt deres begrundelser
til at styrke deres handlekompetencer. På dette kursus får du viden og metoder om deltagelse,
unges fællesskaber, in- og eksklusionsprocesser, ungeperspektiver og narrativ pædagogik.
Underviser: Lisbeth Diernæs, lektor

Læs mere om
kurser og tilmeld
dig på kp.dk

KURSER

Træt af at skælde ud – skab forandring
3 x 6 lektioner
fra 3.9.2019
Tilmeldingsfrist:
8.8.2019

Du får en række metoder og praktiske greb til, hvordan du kan lede børn og unges adfærd og
læring på måder, der understøtter din og børnenes/de unges indbyrdes gode relationer og en
ønsket positiv udvikling i adfærd, læring og trivsel - uden skæld ud, uro og ballade.
Underviser: Heidi Honig Spring, adjunkt

4770 kr. + moms

Børn og unges stemmer i specialpædagogik
3 x 6 lektioner
fra 20.2.2020
Tilmeldingsfrist:
12.12.2019
Pris: 4770 kr. +
moms

Børn og unges stemmer batter, når der er behov for forandring, og vi skal understøtte udvikling
– hensigtsmæssig adfærd, trivsel og læring. Du får metoder og konkrete værktøjer, fx til omsorgssamtalen, og til hvordan du analyserer og bruger barnets, den unges og gruppens (selv-)
forståelser, behov, ønsker og mål ift. undervisning, aktivitet og møder.
Underviser: Heidi Honig Spring, adjunkt

Fuck dig - Grimt sprog
2 x 6 lektioner
fra 20.2.2020
Tilmeldingsfrist:
12.12.2019
3180 kr. + moms

Luder. Narrøv. Grimt sprog fylder i specialtilbuddets hverdag og kan føre til både konflikter og
ked-af-det-hed. Ofte kvitterer vi med ”tal ordentligt”, forbud og sanktioner. På kurset får du
redskaber til en alternativ tilgang. Du får ideer til, hvordan du lærer eleverne at bruge sproget
hensigtsmæssigt gennem ”Sprogsneglen”, øvelser og cases.
Underviser: Heidi Honig Spring, adjunkt

Mobning og negative relationer
2 x 6 lektioner
fra 20.2.2020
Tilmeldingsfrist:
12.12.2019
3180 kr. + moms

Når mobning er på dagsordenen blandt børn og unge, må der ske noget. Du får viden om, hvad
der influerer på mobberamte miljøer, og du får en række værktøjer til, hvordan du kan skabe positive forandringer, så hverdagen bliver tryg og udviklende frem for fyldt med hårde ord, udelukkelse, konflikter og mistrivsel.
Underviser: Heidi Honig Spring, adjunkt

Narrativ pædagogik og samtale
3 x 6 lektioner
fra 30.10.2019
Tilmeldingsfrist:
15.9.2019
4770 kr. + moms

Hvordan praktiseres narrativ pædagogik og samtale i pædagogisk arbejde med udsatte børn og
unge? Hvordan inspirerer viden om kommunikation, relationer og tale-lyttepositioner arbejdet?
Du får viden og færdigheder til at analysere og håndtere problemstillinger i narrativ pædagogik
og samtale.
Undervisere: Rie Jungemann, lektor og Nadja Ryberg Dannisboe, lektor

Relationspsykologi
3 x 6 lektioner
fra 20.2.2020
Tilmeldingsfrist:
12.12.2019
4770 kr. + moms
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Relationernes kvalitet er afgørende i dit arbejdet med mennesker i udsatte positioner. På kurset
får du ny viden og inspiration til at handle i og reflektere over egen praksis. Du kommer til at
afprøve en vifte af metoder omhandlende anerkendende, løsningsorienteret og samskabende
verbal og nonverbal kommunikation
Underviser: Lisbeth Diernæs, lektor
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Ressourceorienteret forældresamarbejde (efterår)
2 x 6 lektioner
fra 28.8.2019
Tilmeldingsfrist:
15.6.2019
3180 kr. + moms

Hvordan inddrages forældre som væsentlige ressourcer i pædagogisk arbejde? Hvordan inspirerer viden om kommunikation, relationer og narrativer forældre og professionelles samarbejde om
børn, unge og voksne? Du får viden og færdigheder til at analysere og håndtere problemstillinger
i samarbejdet.
Undervisere: Rie Jungemann, lektor og Nadja Ryberg Dannisboe, lektor

Ressourceorienteret forældresamarbejde (forår)
3 x 6 lektioner
fra 11.3.2020
Tilmeldingsfrist:
1.2.2020
4770 kr. + moms

Hvordan inddrages forældre som væsentlige ressourcer i pædagogisk arbejde? Hvordan inspirerer viden om kommunikation, relationer og narrativer forældre og professionelles samarbejde om
børn, unge og voksne? Du får viden og færdigheder til at analysere og håndtere problemstillinger
i samarbejdet.
Undervisere: Rie Jungemann, lektor og Nadja Ryberg Dannisboe, lektor

Supervision og teamarbejde
3 x 6 lektioner
fra 18.9.2019
Tilmeldingsfrist:
15.8.2019

Du introduceres til systemisk teori og vejledningsmetoder rettet mod supervision og teamsamarbejde. Begreber og metoder afprøves i undervisningen, så du efterfølgende kan anvende dem
direkte i praksis.
Undervisere: Nadja Ryberg Dannisboe, lektor og Rie Jungemann, lektor

4770 kr. + moms

Kollegial vejledning
3 x 6 lektioner
fra 6.8.2019
Tilmeldingsfrist:
20.6.2019

Du introduceres til systemisk teori og vejledningsmetoder rettet mod kollegial vejledning. Begreber og metoder afprøves i undervisningen, så du efterfølgende kan anvende dem direkte i
praksis.
Underviser: Nadja Ryberg Dannisboe, lektor

4770 kr. + moms

Læs mere om
kurser og tilmeld
dig på kp.dk
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”Diplomuddannelsen har styrket mine
faglige kompetencer. Jeg har lært at
anvende nye metoder og redskaber til
at analysere og udvikle praksis systematisk sammen med mine kolleger. Jeg
har fået kompetencer til at samarbejde
med andre faggrupper i det nødvendige
tværprofessionelle samarbejde.”
Jan Malvang Kronstrand,
Bosted Ringertoften
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Fagmoduler (10 ects) fra den Pædagogiske Diplomuddannelse i psykologi, special- og socialpædagogik. Du kan tilmelde dig nedenstående moduler på vores hjemmeside www.KP.dk. Søg på
kursets titel.

Udviklingspsykologi – PD i Psykologi
Efterår,
onsdage kl. 15-19,
40 lektioner
Pris: ca. 10.000 kr.

Du tilegner dig psykologisk viden om udvikling, socialisering og personlighedsdannelse. Du udvikler kompetencer til at kunne håndtere pædagogiske problemstillinger omhandlende: relations- og
tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, angst, sorg, kognitive vanskeligheder, sensitivitet, identitets- og personlighedsudfordringer. Du tilegner dig viden og metoder til informationsindhentning og vurdering af udviklingspsykologiske problemstillinger og du kommer til at arbejde med
forebyggende, foregribende og indgribende indsatser.

Pædagogisk psykologisk rådgivning og intervention - PD i Psykologi
Forår og efterår,
torsdage
kl. 15-19,
40 lektioner
Pris: ca. 10.000 kr.

Vi undersøger, hvordan psykologisk viden kan inspirere kollegial vejledning, børneog forældresamtaler samt facilitering af kollektive refleksions- og læreprocesser. Du får viden, metoder
og øvelse i at rammesætte og facilitere dialoger med anvendelse af vejledningsteknik, fx aktiv
lytning, spørgsmålstyper og metakommunikation. Derudover øger du dine kompetencer i at analysere, evaluere og reflektere etisk over rådgivning og intervention i en professionel pædagogisk
kontekst.

Neuropsykologi og neuropædagogik - PD i Psykologi
Forår og efterår,
tirsdage kl. 15-19,
40 lektioner
Pris: ca. 10.000 kr.

Udgangspunktet er en neuropædagogisk praksis, der bygger på pædagogiske overvejelser og
fremgangsmåder begrundet i psykologisk teori om hjernen, dens udvikling, struktur og grundlæggende funktioner. Vi arbejder med centrale temaer i relation til sammenhænge mellem emotioner, kognitive funktioner og kognitiv udvikling, hvor der blandt andet er fokus på opmærksomhed, eksekutive funktioner, motivation, hukommelse og læring.

Læring, kontakt og trivsel - PD i Specialpædagogik
Forår og efterår,
onsdage kl. 15-19,
40 lektioner
Pris: ca. 10.000 kr.

Børn i trivsel lærer bedst! Modulet sætter fokus på, hvordan lærere og pædagoger kan udvikle
inkluderende læringsmiljøer og tilrettelægge og samarbejde om trivsels- og læringsfremmende
indsatser i forhold til børn/elever i vanskeligheder. Du arbejder med læringsteorier og metoder
og udvikler nye handlemuligheder i det tværfaglige pædagogiske arbejde. Du introduceres fx til
hvordan neuropsykologiske, kognitive, ressourceorienterede, narrative og systemiske teorier og
metoder kan inspirere arbejdet med børn/elever i vanskeligheder.
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Gruppe- og organisationsppsykologi - PD i Psykologi
Efterår, onsdage
kl. 15-19,
40 lektioner
Pris: ca. 10.000 kr.

Vi undersøger, hvordan psykologisk viden kan inspirere arbejdet i professionelle læringsfællesskaber. Vi analyserer kultur, roller, lærings- og forandringsprocesser samt konflikter i grupper og
organisationer. I undervisningen og i træningsgrupper eksperimenterer vi med konkrete interventionsmetoder. Du tilegner dig kompetencer til at analysere og facilitere læring, forandring,
motivation og konflikthåndtering i grupper og organisationer.

Specialpædagogik i samtiden - PD i Specialpædagogik
Efterår, onsdage
kl. 15-19,
40 lektioner
Pris: ca. 10.000 kr.

Du får viden om de historiske og samfundsmæssige forståelser af mennesker med særlige
behov, normalitet og afvigelse. Specialpædagogikken skal i dag både have blik for de særlige individuelle og de almene behov for at leve et godt og rigt socialt liv. Modulet giver dig kompetence
til at navigere og deltage i diskussioner om det gode liv for mennesker med særlige behov på et
vidensbaseret grundlag. Du tilegner dig kompetence til at indgå i tværprofessionelt samarbejde
med blik for, hvordan forskellige professioner bidrager til at forstå kerneopgaven.

Sansemæssige funktionsnedsættelser - PD i Specialpædagogik
Forår, onsdage
kl. 10-15 og
torsdage kl. 9-14,
40 lektioner
Pris: ca. 10.000 kr.

Sansning er udgangspunkt for al læring, og evnen til at optage og kombinere sanseindtryk er
grundlaget for at forstå og håndtere sin omverden. Modulet dækker børn og unge fra normalområdet, AKT, ADHD/AST samt generelle og vidtgående generelle læringsvanskeligheder. Du bliver i
stand til at afdække sansemæssige vanskeligheder, forstå mestringsadfærd samt planlægge og
udføre pædagogiske tiltag, der understøtter en udvikling af det sensoriske system.

Social-kognitive udviklingsfrostyrrelser - PD i Specialpædagogik
Efterår, torsdage
kl. 15-19,
40 lektioner
Pris: ca. 10.000 kr.

Du bliver introduceret til relevante teorier og forskningsresultater om social-kognitive udfordringer, herunder ADHD og autismespektrumtilstande (AST). Vi inddrager viden om forudsætningerne for udvikling og trivsel samt handlemuligheder, der kan optimere trivsel og læring for
mennesker med udviklingsforstyrrelser. Du bliver præsenteret for viden om specialpædagogiske
arbejdsformer, metoder, materialer og hjælpemidler – både i et kompensatorisk og i et innovativt
perspektiv.

Intellektuelle funktionsnedsættelser - PD i Specialpædagogik
Efterår, torsdage
kl. 15-19,
40 lektioner
Pris: ca. 10.000 kr.

Du får kompetencer til at arbejde med mennesker med intellektuelle funktionsnedsættelser generelle og/eller vidtgående indlæringsvanskeligheder. Du får viden om forhindringer for læring,
kompensatoriske strategier, mestringsanalyse og relationskompetence. Du lærer at skabe betingelser for læring og deltagelse i sociale sammenhænge, øget empowerment og selvstændighed.

Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med
funktionsnedsættelser - PD i Specialpædagogik
Forår, mandage kl.
10 -17, tirsdage
kl. 9 – 14,
40 lektioner
Pris: ca. 10.000 kr.
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Modulet har fokus på det flerfaglige samarbejde med inddragelse af netværk omkring børn,
unge og voksne med komplekse kommunikationsbehov, herunder også kognitive vanskeligheder.
Der vil blive arbejdet med kommunikationsteori, udvikling af kommunikative færdigheder, samt
støttende og alternative kommunikationsmuligheder. Du lærer at afdække behov og muligheder
og at planlægge en indsats omkring den enkelte og i miljøet.
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Kommunikationskompetencer- PD i Specialpædagogik
Forår og efterår,
tirsdage
kl. 15.00-19.00,
40 lektioner

Du får kompetencer til at etablere et udviklende samspil med mennesker med komplekse kommunikationsbehov. Du får viden og metoder til at analysere vanskeligheder og muligheder for
arbejde med alternative og støttende kommunikationsindsatser.

Pris: ca. 10.000 kr.

Social inklusion - PD i pædagogik og socialpædagogik
Efterår:
40 lektioner
Pris: ca. 10.000 kr.

Arbejder du med udvikling af inkluderende indsatser og fællesskaber? Menneskers udvikling og
læring er betinget af deres adgang til og deltagelsesmuligheder i og på tværs af sociale fællesskaber. På modulet får du kompetencer til at arbejde vidensbaseret og systematisk med at
udvide deltagelsesmulighederne for børn, unge og voksne. Vi analyserer sammenhænge mellem
normalitet og afvigelse og sociale in- og eksklusionsprocesser. Vi undersøger, hvordan inklusionsprocesser og deltagelse kan understøttes i konkrete pædagogiske kontekster.

Miljøterapi – 2 uddannelsesforløb
Efterår og forår:
40 lektioner
Pris: ca. 10.000 kr.
pr. modul

Vi tilbyder to uddannelsesforløb, som henvender sig til personer, der arbejder med miljøterapi.
Uddannelsesforløbene består af tre moduler fra de pædagogiske diplomuddannelser og retter
sig mod følgende to områder:
1. Miljøterapi rettet mod børne- og ungdomspsykiatri består af følgende tre moduler:
• Pædagogisk viden og forskning (obligatorisk modul på de pædagogiske diplomuddannelser)
• Udviklingspsykologi (modul fra PD i Psykologi)
• Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention (modul fra PD i Psykologi)
2. Miljøterapi rettet mod dag- og døgnregi af børn og unge med diagnoser” består af følgende
moduler:
• Pædagogisk viden og forskning (obligatorisk modul på de pædagogiske diplomuddannelser)
• Social-kognitive udviklingsforstyrrelser (modul fra PD i Specialpædagogik)
• Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention (modul fra PD i Psykologi)
• Pædagogisk psykologi (modul fra PD i Psykologi, som retter sig primært mod lærere, der arbejder inden for det miljøterapeutiske område)

Læs mere om
uddanneæser og
tilmeld dig
på kp.dk

LÆS MERE PÅ KP.DK

