PROGRAM FOR TEMADAG
OM SOCIALPÆDAGOGIK
OG DEMENS

PROGRAM
7.30

Zoom åbner for indtjekning af lyd og billede

11.35

8.00

Velkomst
v. Faglig sekretær Poul Flack-Jensen

8.10

12.10 Opsamling i plenum
v. Lektor og ICDP træner / supervisor Lene-Theresa
Hansen UC Syd

Hvordan begår jeg mig på zoom
v. Faglig sekretær Poul Flack- Jensen

8.25

Præsentation af bogen Socialpædagogik i ældreplejen,
v. Forbundsnæstformand Verne Petersen, Socialpædagogerne

8.45

PAUSE

8.55

Hvordan kan man bruge den socialpædagogiske
faglighed på demensområdet
v. Centerleder og socialpædagog Tania Fledelius,
Bakkegården Plejecenter, Hørve og sygeplejerske Tine
Emma Schulz

10.05

Workshops: Refleksioner om praksis til indbyrdes
inspiration med udgangspunkt i oplæg

10.35

Opsamling i plenum v. Faglig sekretær Poul Flack-Jensen, socialpædagogerne kreds Sydjylland

10.45

PAUSE

11.00

Lidt teori på socialpædagogikken (om relationer, m.m.)
v. Lektor og ICDP træner / supervisor Lene-Theresa
Hansen UC Syd

Workshops: Hvordan kan teori spejles ind i praksis

12.30

FROKOST

13.15

Inddragelse, selv- og medbestemmelse
– hvordan og hvorfor?
v. Lektor og ICDP træner / supervisor Lene-Theresa
Hansen UC Syd

14.00

Præsentation af pjecerne ” Den socialpædagogiske
kernefaglighed og Etisk værdigrundlag
v. Faglig sekretær Poul Flack-Jensen, Socialpædagogerne kreds Sydjylland

14.20

Workshops: refleksioner i praksis – incl. pause

14.50

Opsamling i plenum og afrunding
v. Lektor og ICDP træner / supervisor Lene-Theresa
Hansen UC Syd

15.10

Tak for i dag
v. Faglig sekretær Poul Flack-Jensen

15.15

SLUT

BESKRIVELSE AF OPLÆGSHOLDERNE OG OPLÆG:
VERNE PEDERSEN, POLITISK ANSVARLIG FOR DEMENSOMRÅDET - PRÆSENTATION AF BOGEN SOCIALPÆDAGOGIK I
ÆLDREPLEJEN
I februar 2022 udgav Socialpædagogerne bogen ”Socialpædagogik i ældreplejen” af Sten Kabel. Bogen og det tilhørende
magasin handler om, hvordan socialpædagoger kan være med
til at styrke kvaliteten i ældreplejen og hvordan socialpædagogisk faglighed kan være med til at skabe mere livskvalitet for
ældre. Forbundsnæstformand med blandt andet ansvar for
socialpædagoger på ældreområdet Verne Pedersen præsenterer bogen og giver nogle bud på, hvordan ældreområdet kan
blive et attraktivt arbejdsområde for socialpædagoger.
POUL FLACK, FAGLIG SEKRETÆR OG MEDLEM AF ETISK
UDVALG - PRÆSENTATION AF PJECERNE ’DEN SOCIALPÆDAGOGISKE KERNEFAGLIGHED’ OG ’ETISK VÆRDIGRUNDLAG I SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE’
Socialpædagogerne har udarbejdet to pjecer som danner
vigtigt grundlag for værdierne i det socialpædagogiske arbejde
og for socialpædagogernes selvforståelse og identitet uanset
hvem samspillet er til og uanset i hvilken sammenhæng og
under hvilke rammer, ydelsen sker. Værdierne kan udfolde
sig der, hvor relationen mellem mennesker er vigtige. Faglig
sekretær og medlem af Socialpædagogerne etiske udvalg Poul
Flack-Jensen giver en kort præsentation af begge pjecer og
baggrunden for deres tilbliven.

TANIA FLEDELIUS, CENTERLEDER OG SOCIALPÆDAGOG
OG TINE EMMA SCHULZ SYGEPLEJERSKE, BAKKEGÅRDEN
PLEJECENTER, HØRVE – PRÆSENTATION ’HVORDAN KAN
MAN BRUGE DEN SOCIALPÆDAGOGISKE KERNEFAGLIGHED
PÅ DEMENSOMRÅDET’
Hvad sker der med borgernes livskvalitet og oplevelse af eget
liv på et demensafsnit, når den sundhedsfaglige tilgang og
de socialpædagogiske kerneværdier forenes i et tværfagligt
samspil? Hvad sker der i en personalegruppe, som ledes
tværfagligt? Centersygeplejeske Tine Schulz og Centerleder
Tania Fledelius vil sammen komme med et oplæg, som tager
udgangspunkt i praksisnære oplevelser på et plejecenter.
LENE-THERESA HANSEN: LIDT TEORI PÅ SOCIALPÆDAGOGIKKEN (OM RELATIONER, M.M.)
Med ICDP- metoden International Caregivers Development
Programme, som kan tilskrives ”socialpædagogikkens
maskinrum”, vil jeg komme med et bud på, hvordan det
bliver muligt at understøtte udviklingen af en sensitiv og
følelsesmæssig kommunikation mellem den professionelle og
mennesket med demens, for herved at etablere en positiv og
udviklingsstøttende relation mellem dem.

