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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, særlige skræddersyede uddannelsesforløb eller sparring?
Københavns Professionshøjskole tilbyder særlige forløb, der er tilpasset
jeres behov og de udfordringer, som I står overfor. 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.
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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”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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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

Voksne med autisme-spektrum-tilstande (AST)
12 x 6 lektioner
fra 3.3.2019
Tilmeldingsfrist:
1.2.2020
19.100 kr.

Specialiser dig og få ny og dyb viden og inspiration inden for AST-feltet. 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 voksne med AST. Vi arbejder ud fra en bio-psyko-social tilgang, hvor der både
er blik for almenmenneskelige og særlige behov.
Undervisere: Lisbeth Diernæs, Jannik Beyer, Ida Mundt, Abelone Heinsen, Thomas Viskum, Dea Birgitte Hansen m.fl.

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 bl.a. KRAP og KAT (kognitiv affektiv træning) gennem oplæg og øvelser.
Underviser: Hanne Ellegaard, lektor

1590 kr. + moms

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

Hvordan kan ny 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 fra din egen praksis.
Underviser: Michael Wahl Andersen, lektor

Sansemæssige vanskeligheder
3 x 6 lektioner
fra 1.10.2019
Tilmeldingsfrist:
10.9.2019
4770 kr. + moms
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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 færdigheder til at analysere og håndtere sansemæssige problemstillinger.
Underviser: Abelone Heinesen, lektor
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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

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 man udleve sin seksualitet, hvis man 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 borgeren og de professionelle samt hvordan
de konkret kan håndteres.

1590 kr. + moms

Undervisere: Kirsten Kortbæk, lektor, Anette Erlandson, lektor

1 x 6 lektioner
fra 5.9.2019

Mestring – løsningsorienteret pædagogik
2 x 6 lektioner
fra 8.10.2019
Tilmeldingsfrist:
15.8.2019
3180 kr. + moms

2 x 6 lektioner
fra 20.11.2019

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, lektor

Mentalisering i special- og socialpædagogiske miljøer

Tilmeldingsfrist:
20.10.2019

Du får viden og redskaber til at arbejde mentaliseringsbaseret for at fremme voksnes trivsel og
udvikling. En mentaliseringsbaseret tilgang er et vigtigt fundament i bestræbelserne på at skabe
et optimalt udviklingsmiljø for alle mennesker og et godt arbejdsmiljø for det pædagogiske personale.

3180 kr. + moms

Underviser: Nadja Ryberg Dannisboe, lektor

Læs mere om
kurser og tilmeld
dig på kp.dk

KURSER

Relationspsykologi
3 x 6 lektioner
fra 20.2.2020
Tilmeldingsfrist:
12.12.2019
4770 kr. + moms

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

Deltagelse i det sociale og pædagogiske arbejde
3 x 6 lektioner
fra 30.10.2019
Tilmeldingsfrist:
25.9.2019
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 diskutere, hvordan deltagelse kan være et
særligt didaktisk greb i socialt og pædagogisk arbejde.
Undervisere: Lisbeth Madsen, lektor og Mette Bladt, lektor Ph.d.

Den svære samtale
3 x 6 lektioner
fra 4.5.2020
Tilmeldingsfrist:
15.4.2020
4770 kr. + moms

Hvad karakteriserer en svær samtale i pædagogisk arbejde med udsatte voksne? Hvordan
inspirerer viden om kommunikation, relationer og samtalers tale-lyttepositioner professionelle
i svære samtaler? Du får viden og færdigheder til at analysere og håndtere problemstillinger i
svære samtaler.
Undervisere: Rie Jungemann, lektor og Nadja Ryberg Dannisboe, lektor

Narrativ pædagogik og samtale
3 x 6 lektioner
fra 29.4.2020
Tilmeldingsfrist:
15.3.2020

Hvordan praktiseres narrativ pædagogik og samtale i pædagogisk arbejde med udsatte voksne?
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

4770 kr. + moms

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
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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

UDDANNELSER

Fagmoduler for den Pædagogiske Diplomuddannelse i psykologi, special- og socialpædagogik. Du
kan tilmelde dig nedenstående PD-moduler på vores hjemmeside www.KP.dk. Søg på kursets titel.

Udviklingspsykologi – PD i Psykologi
Efterår, onsdage
kl. 15-19,
40 lektioner
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
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
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.

Gruppe- og organisationsppsykologi - PD i Psykologi
Efterår, onsdage
kl. 15-19,
40 lektioner
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
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
10-15 og
torsdage kl. 9-14,
40 lektioner
ca. 10.000 kr.
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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 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.
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Social-kognitive udviklingsfrostyrrelser - PD i Specialpædagogik
Efterår, torsdage
kl. 15-19,
40 lektioner
ca. 10.000 kr.

Efterår, torsdage
kl. 15-19,
40 lektioner
ca. 10.000 kr.

Forår, mandage kl.
10 -17, Tirsdage
kl. 9 – 14,
40 lektioner
ca. 10.000 kr.

Forår og efterår,
tirsdage kl.
15.00-19.00,
40 lektioner

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

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
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.

Kommunikationskompetencer- PD i Specialpædagogik

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.

ca. 10.000 kr.

Efterår:
40 lektioner
ca. 10.000 kr.

Social inklusion - PD i pædagogik og socialpædagogik

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.

Læs mere om
uddanneæser og
tilmeld dig
på kp.dk

LÆS MERE PÅ KP.DK

