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børn og unge

Handicapforståelse
Temadage i Centerklasserne 3. og 4. oktober 2008

Højvangskolen

Program
Fredag den 3. oktober 2008
15.00 - 15.10

Åbning af temadage ved leder Vivian Anditsch

15.10 - 15.30

Åbning ved Lone Ørsted formand for
undervisningsudvalget Horsens Komune

15.30 - 17.00

Foredrag ved skuespiller, forfatter og
foredragsholder Lone Hertz

17.00 - 17.30

Pause

17.30 - 19.00

Foredrag ved speciallærer og kursusholder
Gitte Isager - Sally

Lørdag den 4. oktober 2008
9.00 - 10.30

Foredrag ved autoriseret psykolog Jette Gelbæk

10.30 - 11.00

Pause

11.00 - 13.00

Foredrag ved Studio III instruktør
Hans Chr. Petersen Kastbjerg

13.00 - 14.00

Middag

14.00 -15.50

Foredrag ved forfatter, info.medarbejder ved
Videnscenter for Autisme, formand for Aspergerforeningen og foredragsholder Åge Sinkbæk

15.50 - 16.00

Afslutning ved leder Vivian Anditsch

Lone Hertz
15.30 - 17.00
Fredag den 3. oktober

Personbeskrivelse
Skuespiller, forfatter og foredragsholder.
Budskabet er centralt i Lone
Hertz’ alsidige repertoire. I budskaberne ligger der en for hende
absolut nødvendighed, helt fritaget for overfladisk underholdning.

Endvidere har hun været medskaber til filmen om sin søn,
Tomas - et barn du ikke kan nå.

Det handler om glæden, smerten,
håbet, lunet - om troen på livet og
den aktive medleven.

Fra amt til kommune. Fra bruger
til borger. Fra drøm til virkelighed.

Lone Hertz er skuespiller, foredragsholder og forfatter samt
tidligere teaterleder og tidligere
rektor for Statens Teaterskole.

Se mere på
www.lonehertz.dk

Temabeskrivelse

Gitte Isager-Sally
17.30 - 19.00
Fredag den 3. oktober

Personbeskrivelse
Gitte Isager-Sally er speciallærer
ved Center for Specialundervisning for Voksne, CSV København. Hun er uddannet speciallærer med speciale i erhvervede
hjerneskader.
Gitte Isager-Sally har i 12 år været ansat på CSV. Hun underviser
voksne med erhvervede hjerneskader i brug af IT m.m. og unge/
voksne med ADHD.
Gitte Isager-Sally var i samarbejde med ADHD-foreningen med til
at etablere et projekt om undervisning af unge/voksne med ADHD
på CSV. Denne undervisning er
nu på 5. år en fast del af de tilbud,
der udbydes på CSV, hvor

unge/ voksne med ADHD bliver
undervist med udgangspunkt i
de vanskeligheder, de hver især
giver udtryk for, efter individuelt
tilrettelagte undervisningsplaner.

Temabeskrivelse
Oplægget vil handle om de erfaringer, vi har gjort os på CSV
om undervisning af unge/voksne
med ADHD. Erfaringer både omkring holdundervisning og eneundervisning vil blive præsenteret. Hvilke fordele og ulemper er
der ved disse former for undervisning?
Med udgangspunkt i forskellige
cases gennemgås hvilke emner
der er blevet undervist i, hvordan
og med hvilket resultat.

Jette Gelbæk
9.00 - 10.30
Lørdag den 4. oktober

Personbeskrivelse

Temabeskrivelse

Jeg er autoriseret psykolog, uddannet fra Københavns universitet, hvor jeg afsluttede med
et speciale om risikofaktorer og
beskyttende faktorer hos mennesker med ADHD.

ADHD - teori og praksis.
Børn med ADHD er typisk impulsive, ofte hyperaktive og når ikke
altid at tænke, før de handler.

Siden 2002 har jeg betjent Gyldenstenskolen afdeling Kølholm i
Frederikssund, der er en specialskole med pt. næsten 50 elever
med moderat til svær ADHD.
Herudover er jeg tilknyttet supportfunktionen ved KFS, hvor jeg
tager ud på folkeskoler, hvor der
er enkeltintegrerede elever med
ADHD og holder foredrag om
ADHD for personalet.

Vi ved at struktur og tydelighed
støtter børn med ADHD, men
hvad gør man i praksis?
Forelæsningen vil indeholde såvel teori som mange praktiske
eksempler på, hvordan man kan
forebygge og/eller tackle forskellige vanskeligheder for børn med
ADHD.
Der vil til forelæsningen blive vist
eksempler på konkrete pædagogiske støttesystemer og strategier.

Hans Chr. Petersen
Kastbjerg
11.00 - 13.00
Lørdag den 4. oktober

Personbeskrivelse

Temabeskrivelse

Jeg hedder Hans Chr. Petersen
Kastbjerg og er uddannet pædagog fra Peter Sabroe Seminariet
i 2002. Jeg har arbejdet en kort
periode i psykiatrien, hvorefter
jeg blev ansat på Langagerskolen.

Konflikthåndtering ud fra en low
arousal tilgang.

I foråret 2007 blev jeg ansat som
pædagogisk vejleder i skolens
PPT (Pædagogiske Psykologiske Team).
Jeg blev som en af de første i
Danmark uddannet som Studio
III instruktør i foråret 2007 og har
siden holdt en del interne og eksterne kurser.

Derefter en fordybelse i hvordan
vi kan forholde os til udfordrende
adfærd?
Hvordan kan man håndtere den,
og hvordan kan man ændre adfærden?

Åge Sinkbæk
14.00 - 15.50
Lørdag den 4. oktober

Personbeskrivelse

Temabeskrivelse

Jeg er 64 år, uddannet som cand.
mag. engelsk/dansk ved Københavns Universitet.

Jeg har tænkt mig at tale om de
ting, jeg har lært møjsommeligt
gennem et langt liv om at håndtere min tilværelse og om at tænke
på en autistisk brugbar måde.

Jeg er ansat som informationsmedarbejder ved Videnscenter
for Autisme.
Jeg er formand for Aspergerforeningen og medlem af hovedbestyrelsen i Landsforeningen
Autisme.
Jeg har skrevet selvbiografien
”Den romerske brobygger”.

Om hvordan jeg har lært at komme ud over de problemer, som
triaden af funktionsforstyrrelser
skaber omkring kommunikation,
social interaktion og forestillingsevne.
Om netværk og familieliv etc.

