Ungekonferencen
31. marts - 1. april
2009

RELATIONER

”Relationer

er en grundlæggende forudsætning
for vores liv og udvikling”
Tom Richie
www.perron3.nu
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Tirsdag den 31. marts 2009
Kl. 09.00 Morgenkaffe.
Kl. 09.30 Officiel åbning af konferencen
v/Jørgen Andersen.

Kl. 10.00 Hovedtaler Søren Hertz:
Unges problemadfærd - på udkig
efter uanede muligheder.

Jørgen Andersen
Næstformand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Slagelse Kommune.
Søren Hertz
Børne- og ungdomspsykiater i PsykCentrum i Hillerød.

Kl. 11.00 Pause.
Kl. 11.15 Netværksdating.
Perron 3
Kl. 12.00 Frokost.
Kl. 13.00 Workshops incl. kaffepause:
Workshopledere:
1. Den helbredende relation.
1. Karin Dyhr
Forfatter til bogen ”Glaspigen”.
2. Det professionelle menneske
- Søren Kierkegaard i praksis.

2. Claus Damgaard
Skuespiller, og stifter af EntenEller.

3. Motivation hos unge og familier

Se beskrivelse af de 3 workshops
længere fremme i programmet.

3. Ahmet Demir
Cand.pæd. og familieterapeut.
Forfatter til bogen ”De forbandede
unge”.

Kl. 17.00 ”Fritime”.
Kl. 18.00 Middag.
Kl. 20.00 Gospel v/Claes Wegener.
Man har mulighed for at deltage i en af ovenstående workshops.
Der er plads til ca. 30 deltagere i hver workshop, og pladserne fordeles efter først-til-mølle
princippet.

www.perron3.nu
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Onsdag den 1. april 2009
Morgenbuffet kl. 07.00 - kl. 9.00.
Kl. 09.00 Konferenceåbner Merete Bach.

Merete Bach
Sundhedschef i Slagelse Kommune.

Kl. 09.30 Hovedtaler Preben Brandt:
At være personlig som professionel.

Preben Brandt
Dr. Med., Speciallæge i psykiatri.
Stifter af Fonden projekt UDENFOR.

Kl. 10.45 Pause.
Kl. 11.00 Er coaching bare et modefænomen?

Per Bergman
Teolog og Lifecoach.

Kl. 12.00 Frokost.
Workshopledere:

Kl. 13.00 Workshops:
1. Flerfamilieterapi.

1. Rikke Lyngdam Pedersen
Cand.Psyh og indehaver af Nordic
Interventions.

2. Om at dyrke sine afhængigheder.

2. Carsten Graff
MBA Computer Science og stifter af
StemningsHotellet.

3. At tale om færdigheder med de
unge.

3. Anne Saxtorph
Psykolog og underviser på DISPUK.

Se beskrivelse af de 3 workshops
længere fremme i programmet.

Kl. 15.00 Afrunding af konferencen
- tak for denne gang.

Perron 3

Man har mulighed for at deltage i en af ovenstående workshops.
Der er plads til ca. 30 deltagere i hver workshop, og pladserne fordeles efter først-til-mølle
princippet.

www.perron3.nu
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Tirsdag den 31. marts 2009
Hovedtale:
Unges problemadfærd - på udkig efter uanede
udviklingsmuligheder.
Når de unges problemadfærd fylder, er det afgørende at få øje på, at de unge handler ud fra den
måde, de har forstået deres liv på - og ud fra
deres forventninger til deres fremtidsmuligheder. Derfor må vi møde dem med alvor - og uhelbredelig optimisme.

Søren Hertz er børne- og ungdomspsykiater i PsykCentrum i Hillerød, aktuel med bogudgivelsen: ”Børne- og
ungdomspsykiatri - nye perspektiver og
uanede muligheder”. Han er en efterspurgt supervisor og foredragsholder i
Danmark og det øvrige Skandinavien.
Se også www.psykcentrum.dk

Workshops:
1. Den helbredende relation.
Karin Dyhr arbejdede i mange år som musikterapeut, men på baggrund af seksuelt misbrug
udviklede hun borderline-personlighedsforstyrrelse med angst, depressioner, dissociering og
selvskadende adfærd. Det medførte en ”karriere”
som svingdørspatient med mere end 70 indlæggelser gennem 17 år på psykiatriske hospitaler.
I oplægget vil Karin lægge vægt på, hvordan hun
gennem et langt samtaleforløb med sin kontaktperson, Jan, omsider fik så meget tillid til ham,
at det blev en egentlig helbredende relation.

Karin Dyhr er foredragsholder og forfatter til bogen ”Glaspigen”. Hun er i
dag helt rask og lever et helt og godt liv
med mand, bonusbørn og hund uden
kontakt til det psykiatriske system.
Se også www.glaspigen.dk

2. Det professionelle menneske.
At være dybt menneskelig og top-professionel er
ikke uforenelige, men tværtimod gensidigt afhængige egenskaber. Det er grundtanken i dette
aktive forløb hvor den enkelte deltager vil få mulighed for at træne sin evne til - i samspil med
andre - at gøre det Søren Kierkegaard taler om.

Claus Damgaard er skuespiller og
har specialiseret sig i Søren Kierkegaard. Han har lavet Kierkegaardtræning som underviser på Århus Universitet og har blandt andet trænet psykiatere, sexrådgivere, psykoterapeuter,
socialpædagoger og sygeplejersker i at
være”professionelle mennesker” samt
arbejdet med ex-misbrugere.
Se også www.enteneller.dk

3. Motivation hos unge og familier
Familier og unge oplever, at en del fagfolk primært ser dem som problemer og ressourcesvage. Den opfattelse er med til, at de har svært ved
at tage imod professionel støtte. I denne workshop gives inspiration og konkrete redskaber til,
hvordan man motiverer familier og unge til at
samarbejde med professionelle.

Ahmet Demir er Cand. Pæd., familieterapeut og er selvstændig socialkonsulent. Han var i mange år leder af Blæksprutten i Hvidovre”, og er desuden
forfatter til bogen ”De forbandede unge”, medforfatter på flere publikationer
og en efterspurgt foredragsholder.
Se også www.ahmetdemir.dk
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Onsdag den 1. april 2009
Hovedtale:
"At være personlig som professionel".
Er det muligt og nødvendigt at bringe kærlighed
på banen i det professionelle arbejde?

Preben Brandt er Dr. Med., Speciallæge i psykiatri. Formand for Rådet for
Socialt Udsatte, og stifter af Fonden
projekt UDENFOR.

Workshops:
1. Flerfamilieterapi.
Gennem de sidste 30 år er der på Marlborough
family service i London blevet arbejdet med at
udvikle og praktisere flerfamiliemodellen - en
systemisk tilgang til at arbejde med personlige
problematikker i en kontekst, hvor flere familier
arbejder sammen om at forstå og handle sig
igennem de temaer, der trykker i livet. Workshoppen byder på en præsentation at teori, metode og teknik samt øvelser der har til formål at
tænke modellen ind i deltagernes lokale kontekst.

Rikke Lyngdam-Pedersen er uddannet psykolog og har flerfamiliebehandling som speciale. Hun har trænet
Marlborough sammen med modellens
ophavsmænd og kvinder - Eia Asen,
Neil Dawson og Brenda McHugh, og
arbejder som psykolog med flerterapi i
praksis og som supervisior og underviser.
Se også www.nordicinterventions.dk

2. Om at dyrke sine afhængigheder.
De fleste mennesker opfatter deres afhængigheder som problemer som skal afvikles. Spørgsmålet er dog om ikke vores afhængigheder også
kan fortælle en vigtig historie om hvad vi søger i
livet og på den måde danne en vigtig indgang til
at udvikle sin selvforståelse.

Carsten Graff er MBA, forfatter, levefilosof og en af Danmarks utraditionelle
tænkere. Mød ham i denne anderledes
og inspirerende workshop, hvor du ikke kan undgå at få helt nye vinkler på
dit arbejde med de unge.
Se også www.stemningshotellet.dk

3. At tale om færdigheder med de unge.
Hvordan kan vi professionelle behandlere eksperimentere med sprog i relationen, således at vi
ser på egen magtskabelse, som ifølge Foucault
eksisterer i alle relationer. Hvilke positioner tilbydes de unge og hvad tilbydes os selv, som
professionelle. Hvad ser og lytter vi efter og hvad
erfarer den unge af muligheder og begrænsninger, i de samtaler vi professionelle fører med
hinanden og sammen med den unge.

Anne Saxtorph, Cand. Psych. og underviser på DISPUK. Hun har tidligere
arbejdet med unge med alkohol- og
hashmisbrug på Stolpegården og på
Poppelgården Familiecenter, og underviser bl.a. på efteruddannelsen i psykoterapi for læger og psykologer.
Se også www.dispuk.dk
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”Elsk mig mest når jeg fortjener det mindst,
for da behøver jeg det mest.”
Ukendt

Praktiske oplysninger:

Tilmelding:

Tid: 31. marts - 1. april 2009.

Du tilmelder dig elektronisk på
www.perron3.nu.

Sted: Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør.
Pris: 4.000 kr. incl. overnatning og forplejning.

Her vil du også vil kunne finde yderligere
oplysninger om konferencen.

For dig som ikke ønsker overnatning, er der et
begrænset antal dagspladser til 3.000 kr.

Tilmeldingsfrist:
Onsdag den 28. januar 2009.

Der er swimmingpool på hotellet, så husk
badetøj.

Perron 3
Slagelse Kommunes Misbrugscenter
Ingemannsvej 22, 4200 Slagelse
Tlf. 58 57 48 90, info@perron3.nu
www.perron3.nu

Hotel Grand Park
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