Styrkede fællesskaber
som svar på forkerthed
og afmagt

3. Metalog
konference
Sorø,
29. august 2018

En konference, der insisterer på værdighed. Et opråb om socialt
ansvar, der let tilsidesættes af individuelle mangelbeskrivelser.
Et udvidet fokus båret af socialt engagement og mod til at være
i processen. Glæd jer til at møde:
Carina Håkansson, ph.d., psykoterapeut
og forfatter, Sverige

Anna Luise Kirkengen, professor i
almenmedicin og forfatter, Norge

Det udvidede terapirum
Når livet er allermest vanskeligt, har børn, unge og
familier brug for at blive mødt af mennesker, som formidler håb, tillid og sammenhæng. Udsathed som følge
af isolering, fattigdom, overgreb og bristede relationer
skal ikke håndteres ved hjælp af individuelle diagnoser
og medicinering. Det terapeutiske rum må udvides så
levede erfaringer og livsfaktorer kan rummes, skabe
mening og bidrage til forandring.

At forsømme børn kan koste dyrt
Et bredt fagfelt har dokumenteret, hvordan langvarig
belastning, særligt i barndommen, dræner kroppens
centrale systemer for livskraft og sundhed. Dokumentationen viser, at tidlig og langvarig erfaring med
krænkelser indebærer en høj risiko for senere sygdom.
Oplægget beskriver autentiske sygdomshistorier og
tydeliggør omkostningerne af sådanne erfaringer både
for den enkelte og for samfundet.

Peter Berliner, psykolog, lektor og professor
på Grønlands Universitet

Søren Hertz og Jørn Nielsen,
Metalog

Barndommen skrumper og gøres lineær
og funktionel
Tidlig skade, mangelfuld tilknytning, uudviklede eksekutive funktioner og sårbarhed er tegn på individuelle
diskurser og ”therapeutic states”, hvor vi klient- og
patientgøres. Overfor individualiseringen og den indbyrdes konkurrence fremhæves betydningen af bevægelige og komplekse netværk. Social resiliens og
kollektive læringsprocesser kan skabe udviklingsstier,
der sprænger hul i trangen til overordnede kategorier.

Det handler om at zoome ind og ud. Børns og unges
symptomer og særlige vanskeligheder skal tages
alvorligt. Derfor må vi have fokus på kompleksiteten,
sammenhængene og den indlejrede kommunikation.
De enkelte børn og unge viser alvoren. Fokus må ikke
alene være på dem, som tilsyneladende ikke passer ind,
men på deres invitationer til udvidede fællesskaber.
Et overskridende perspektiv, der forpligter…

Program

Praktiske oplysninger

08.30: Indskrivning og morgenbuffet
09.00: Velkomst ved Jørn Nielsen og Søren Hertz
09.15: Oplæg ved Carina Håkansson

Dato:

Onsdag d. 29. august 2018

Tidsrum:

8.30 til 16.00

Sted:

Ankerhus Husholdningsskole
UC Sjælland, multisal 2
Slagelsevej 70-74
4180 Sorø

Pris:

980 kr. + moms = 1.225 kr.
Pris for studerende: 500 kr. + moms = 625 kr.
Kursusafgift, morgenbuffet, frokost,
Kaffe / the og kage

10.45: Pause med snacks
11.00: Oplæg ved Peter Berliner
12.30: Line Agerlin Trolle: Fællesskaber er ikke,
de skabes lige nu!
13.00: Frokost
13.45: Oplæg ved Anna Luise Kirkengen
15.15: Pause med kage
15.30: Metalog ved Søren Hertz
og Jørn Nielsen

Tilmelding: 1.225/625 kr. indbetales på konto:
2445 – 6282112726 senest d. 1. august
Oplys: navn, arbejdsplads og mailadresse.
Yderligere oplysninger: metalog@metalog.dk

