RELATIONER DER RYKKER
ANTIRADIKALISERING – ALLES ANSVAR
En konference for alle, der arbejder med børn og unge mellem 0 og
18 år, og som vil gøre en vigtig forskel i børns liv!

Fredag den 13. april
2018 i Hedehuset,
Høje-Taastrup

Program
08.30 - 09.00

Morgenkaffe

09.00 - 09.30

Velkomst v/Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune

09.30 - 10.45
Loyalitet og demokrati v/Anne Linder, psykolog og centerchef for Dansk Center
		for ICDP
10.45 - 11.00

Pause

11.00 - 11.45

Relationsskabende politiarbejde v/Michael Seest, sikkerhedsrådgiver hos PET

11.45 - 12.45

Frokost

12.45 - 13.30

Workshop – runde 1 (vælg mellem workshop nummer 1-6)

13.30 - 13.45

Pause

13.45 - 14.45

Workshop – runde 2 (vælg mellem workshop nummer 7-12)

15.00 - 15.30

Opsamling og tak for i dag!

Dagens hovedoplæg
Loyalitet og demokrati

Oplægsholder: Anne Linder, psykolog og centerchef for Dansk Center for ICDP
Loyalitet har vist sig at være en central nøgle, når vi skal forstå den sammenhæng, der er mellem gode relationer
og det gode samfund. Loyalitet er den etiske kode, der forbinder eller skaber en social oplevelse af fællesskab
mellem mennesker. Det er i det nære samspil, hvor vi kan nå hinanden med vores sanser, sprog og kroppe, at
vi lægger grundstenene til et demokratisk samfund. Den relationelle og sociale kapital er en forudsætning for
udvikling af et demokratisk sindelag.

Relationsskabende politiarbejde

Oplægsholder: Michael Seest, sikkerhedsrådgiver hos PET
En del af PETs arbejde er at skabe kontakt til radikaliserede personer med henblik på at forebygge en fortsat
færd mod militant radikalisering og kriminalitet i øvrigt. Oplægget vil tage udgangspunkt i, hvordan Michael Seest
som sikkerhedsrådgiver forstår og anvender det relationelle forhold i sit arbejde. Han vil med eksempler fra sit
virke illustrere, hvordan selv relativt små episoder, hvor den unge oplever sig ekskluderet, kan have fatale konsekvenser for både den unge selv, men også for samfundet. En central pointe er, at hvis kampen mod radikalisering
skal vindes, må vi tage det relationelle arbejde alvorligt.

Workshop (runde 1)

Oplægsholder

1

Kan man
måle
relationer?

Hvad sker der med børn og unge, der har været udsat for en
ugunstig relationel opvækst? Hvordan bliver de? Hvordan
måler vi, om ICDP har ændret de relationer, børnene vokser
op under i gunstig retning?

Poul Nissen,
psykolog,
dr. phil.

2

Fodbold på
tværs

Med udgangspunkt i pilotprojektet ”Fodbold på tværs”
er visionen at tænke fritidskultur på en anderledes måde.
Frivillige fra boligsociale områder og foreningslivet samt
klubbens medarbejdere støtter i fællesskab op om unges
fritidsaktiviteter på tværs af de gængse rammer. Ifølge forskning kan fællesskaber på tværs være medvirkende til at
bryde en negativ social arv via bl.a. øget trivsel, ejerskab og
en højere loyalitet på tværs. Unge uden et etableret
fritidsliv hjælpes i ”Fodbold på Tværs” ind i fællesskabet;
ind i relationer, der rykker.

Kræn Berg Ridder,
leder af FCYN –
FritidsCenter Ydre
Nørrebro
Nikolaj Friis-Farsøe,
medarbejder på
FCYN – FritidsCenter
Ydre Nørrebro
Thomas Berg,
”Løven” fra Nørrebro
United
Alle fra Børneringen

3

Fra flugt til
skolegang

Om opbygning af resiliensfremmende fællesskaber. Red
Barnet er gennem projektet ”Fra flugt til skolegang” ved at
opbygge en resiliensfremmende indsats målrettet børn med
flygtningebaggrund i grundskolen. I workshoppen præsenteres projektets indsatser, der er baseret på en kobling
mellem ICDP og den legebaserede metode CRP.

Astrid Agnethe
Larsen, projektleder
og seniorrådgiver
Kathrine Munch,
projektkoordinator
Anne Therkildsen,
børnefaglig seniorrådgiver og ICDPtræner og supervisor
Alle fra Red Barnet

4

Digitalt
understøttet
forældresamarbejde

Kan en lille børnehave i en landkommune levere ”breaking news” i forhold til udvikling af et digitalt understøttet
forældresamarbejde? I Æblehaven, Vordingborg Kommune,
tilbydes forældrene i vuggestuen ICDP-vejledning, der er
støttet af appen Relatuz. Pilotprojektet er netop startet. Hør
om ideer og tiltag.

Jette Skovbo Hansen,
dagtilbudsleder,
Vordingborg
Kommune

5

Venskabsyoga

Kom med til en workshop om ”trivselsfitness”! Hvordan
kan man bruge sin viden om ICDP og yoga til at styrke
børns venskaber? Målet med venskabsyoga er at styrke
og støtte børnenes kroppe og sanser og koordinere deres
bevægemønstre, samtidig med at de er i fysisk og mental
nærkontakt med deres kammerater.

Trine Lund,
sundhedsplejerske,
yogainstruktør og
ICDP-træner

6

ICDP og de
pædagogiske
læreplaner i
dagplejen

Alle i dagplejen i Høje-Taastrup Kommune er uddannet på
niveau 1 inden for ICDP, og dagplejepædagogerne er uddannet på niveau 2. I workshoppen får deltagerne indblik i,
hvordan man arbejder med videoanalyse og de otte temaer
for godt samspil som en integreret del af det pædagogiske
arbejde, herunder arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Tina Nore Nyberg,
leder af dagplejen,
Høje-Taastrup
Komune

Workshop (runde 2)
7

Relationsarbejde i
klubberne

Oplægsholder
I fritids- og ungdomsklubberne i Høje-Taastrup Kommune
arbejdes med inklusion ud fra et systemisk og relationelt
perspektiv. Der er fokus på medinddragelse og frivillighedsprincippet. Det stiller store krav til medarbejdernes
relationskompetence. Workshoppen sætter fokus på den
understøttende undervisning og børnerådgivning.

Karina Vilstrup
Andersen,
pædagog og
ICDP-træneraspirant,
Fritids- og ungdomsklubben Engvadgård
Henriette Lavlund
Victorino,
pædagog, Fritids- og
ungdomsklubben
Sengeløse

8

Relationel
ledelse

Relationel ledelse angiver et perspektivskifte væk fra den
stærke, men ensomme leder, til at se ledelse som noget,
der opstår i samspillet mellem ledere og medarbejdere.
Fra dette perspektiv gives der ny inspiration til, hvordan
man kan skabe et fokus på kvaliteten af den relationelle og
sociale kapital.

Jesper Gregersen,
erhvervspsykolog,
ICDP-træner og
-supervisor

9

Outstanding
pædagogik!

Inspireret af Brenda Taggarts forskning arbejder ledelse og
medarbejdere i Daginstitution Eventyrhuset frem mod et
outstanding univers. Det pædagogiske arbejde hviler på en
ambitiøs udgave af ICDP.

Frank Krogh,
institutionsleder
og ICDP-træner,
Børneringen

10

Mentalisering og
relationsbaseret
behandlingsarbejde

Det er en særlig udfordring at bevare og udvikle sin professionelle relationskompetence og ”at have den andens sind
på sinde”, når man arbejder med børn, unge og familier med
massive tilknytningsproblematikker. Målet med det professionelle relationsbaserede behandlingsarbejde er ikke at
styrke tilknytningen, men at styrke evnen til mentalisering.

Stina Nani,
psykolog

11

Det
I daginstitutionen Kildehuset er ICDP blevet en integreret
pædagogiske del af det pædagogiske arbejde. Der er fokus på det relamaskinrum
tionelle forhold mellem pædagogerne og barnet. I Kildehuset lever ICDP, fordi metoden er båret frem af medarbejdernes og ledelsens begejstring.

Janne Rosenborg,
institutionsleder
og ICDP-træneraspirant, HøjeTaastrup Kommune

12

Landsbyordning

Anette Ahrenst,
skoleleder, Landsbyordningen Reerslev,
Høje-Taastrup Kommune

I denne workshop skal vi høre om, hvordan det i et mindre
lokalområde blev besluttet at anvende ICDP som en fælles
pædagogisk platform for at skabe en rød tråd i børnenes
hverdag. Samtidig fik både lærere og pædagoger et kompetenceløft i trit med det omgivende samfund.

Praktiske oplysninger om konferencen
Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Center for ICDP, Børneringen, Dafolo og
Høje-Taastrup Kommune
Dagens konferencier er Oliver Nani – kreativ facilitator og flowmand. Se mere på www.olivernani.dk
Tid: Fredag den 13. april 2018, kl. 8.30-15.30
Sted: Hedehuset, Hovedgaden 371b, 2640 Hedehusene
Tilmelding skal ske senest den 23. marts til Dansk Center for ICDP via
www.danskcenterfor-icdp.dk/konference
Kontakt: Ole Demsgård, Dansk Center for ICDP, tlf.: 45 55 54 03 38, e-mail: adm@danskcenterfor-icdp.dk
Pris 745 kr. (inkl. konferencegebyr og forplejning)

