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VIA University College

SPECIALPÆDAGOGIK

Udbud skoleåret 2022–2023
Dette katalog repræsenterer et ønske om
fra Center for Undervisningsmidler (CFU)
og Efter og Videreuddannelsen (EVU) i
VIA at prioritere specialskoler og specialklasser højere. Vi vil gerne levere mere
vejledning og mere kompetenceudvikling.
Vejledning og udlån af undervisningsmaterialer er gratis, mens kurser, konferencer
og uddannelser udbydes til konkurrencedygtige priser. Alt sammen noget der skal
understøtte jeres professionelle udvikling
og pædagogiske praksis.

I folderen kan I læse om alle tilbuddene
rettet specifikt mod jeres målgruppe.
Vi glæder os til at møde jer i forbindelse
med vejledning eller kompetenceudvikling.

VIA University College

TILBUD FRA CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER
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Tilbud fra Center for Undervisningsmidler
Specialskolerne og
specialklassernes dag

Pædagogiske værktøjer i arbejdet
med opmærksomhedsforstyrrelser

Sted: CFU i Herning, A.I. Holms Vej 97,
		
7400 Herning
Tid: 04.08.22 kl. 9.00-15.00

Sted: CFU i Herning, A.I. Holms Vej 97,
		
7400 Herning
Tid: 18.01.23 kl. 9.00-15.00

Deltag i en inspirerende og udbytterig
dag med specialklasser og specialskoler i
centrum. Dagen er rig på både faglig inspiration og konkrete input. I kommer bl.a. til
at høre oplæg om håndtering af problemskabende adfærd, low arousal, compassion, designtænkning, teknologiforståelse,
udviklende samarbejder og specialskolen
i medierne. I løbet af dagen bliver der rig
mulighed for at videndele og reflektere
sammen.
Målgruppe: Du er ansat på en specialskole
eller i en specialklasse.
Pris: 1075 kr - inkl. forplejning
Læs mere om arrangementet og tilmeld
dig her: viacfu.dk/kursus77739
For yderligere information
Poul Erik Philipsen
E: pep@via.dk, T: 87551991

Sted: CFU i Aarhus, Ceresbyen 24,
		
Bygning B, 8000 Aarhus C.
Tid: 01.02.23 kl. 9.00-15.00
Kan du komme i tvivl om, hvilken metode
eller tilgang, der virker bedst, så er denne
dag måske relevant for dig. Her møder du
oplæg og dialog om forskellige perspektiver, metoder og en vifte af konkrete
pædagogiske værktøjer, som vil lette
arbejdet med elever i specialklasser eller
på specialskoler.
Målgruppe: Lærere og pædagoger, som
arbejder på specialskoler eller i specialklasser.
Pris: 1.065 kr - inkl. forplejning
Læs mere om arrangementet og tilmeld
dig her: viacfu.dk/kursus77763
For yderligere information
Poul Erik Philipsen
E: pep@via.dk, T: 87551991

VIA University College

TILBUD FRA CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Sådan afstemmer du med børn og
unge med autisme, ADHD og/eller
angst
Sted: CFU i Herning, A.I. Holms Vej 97,
		
7400 Herning
Tid: 15.11.22 kl. 8.30-12.00
Hvad gør du, når et barns adfærd skaber problemer, og hvad kan du gøre for
at forebygge? På kurset er vi optaget af
viden og redskaber til at arbejde med
afstemt pædagogik.
Vi fokuserer på at afstemme og håndtere
problemskabende adfærd med skelen til
viden om autisme, ADHD og angstproblematikker. En af øvelserne er at se nærmere på, hvilke krav og forventninger du
stiller til børnene, og hvilke færdigheder
de har – og ikke mindst det mellemrum,
der findes mellem de to.
Du får konkrete skemaer og redskaber
med hjem, som du kan anvende i din
praksis for bedre at kunne afstemme og
hjælpe med at regulere følelser hos børnene og de unge.
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Multihandicap og teknologi
Sted: CFU i Herning, A.I. Holms Vej 97,
			7400 Herning
Tid: 		 13.03.23 kl. 13.00 – 16.00.
Sted: CFU i Aarhus, Ceresbyen 24,
			 Bygning B, 8000 Aarhus C.
Tid:		 20.03.23 kl. 13.00-16.00
Kom godt i gang med at inddrage teknologi
i undervisningen af elever med multihandicap. Hvad skal du være særlig opmærksom
på og hvordan kommer du videre fra den
første årsag-virkning-interaktion?
På dette kursus ser vi på undervisning med
teknologi og hvordan eleven med multihandicap lærer at betjene teknologi på
meningsfulde måder.
Konkret sætter vi skarpt fokus på brugen af
0-1 kontakter i relevante sammenhænge og
hvordan man kan arbejde med progression
indenfor dette felt. Vi arbejder med betjening af hverdagsobjekter, computere og
iPads. Undervejs bygger vi vores egne 0-1
kontakter til brug i afprøvningssituationer.

Målgruppe: Lærere og pædagoger, som
arbejder på specialskoler eller i specialklasser

Målgruppe: Lærere og pædagoger på specialskoler og i specialklasser, der underviser elever med multihandicap

Pris: 590 kr - inkl. forplejning

Pris: 575 kr - inkl. forplejning

Læs mere om arrangementet og tilmeld
dig her: viacfu.dk/kursus77755

Læs mere om arrangementet og tilmeld
dig her: viacfu.dk/kursus77751

For yderligere information
Poul Erik Philipsen
E: pep@via.dk, T: 87551991

For yderligere information
Jesper Homann
E: jhom@via.dk , T: 87551991

VIA University College
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Netværk for specialskoler
Sted: CFU i Herning, A.I. Holms Vej 97,
			7400 Herning
Tid: 		 13.09.22 kl 12.00-16.00
Sted: CFU i Aarhus, Ceresbyen 24,
			Bygning B, 8000 Aarhus C.
Tid: 24.01.23 kl. 12.00-16.00
Medvirker du på din skole til at fremme
skolens udvikling, og er du ressourceperson, vejleder eller leder, så er dette
netværk relevant for dig. Her bliver vi
klogere sammen med kollegaer fra andre
specialskoler og specialpædagogiske vejledere fra CFU. Netværket er for alle, der
har funktioner ifm pædagogisk læringscenter på en specialskole. Netværket
tager sit udgangspunkt i den helt nye
opdaterede bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre (PLC).
Som udgangspunkt mødes vi halvårligt til
et halvdagsarrangement.

Se alle CFU’s kurser på viacfu.dk/kurser
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Fra CFU lægger vi op til at mødegangene
har: Spændende oplæg, leverer relevant
og aktuel vejledning samt fleksible dagsordner med tid til refleksion og dialog,
hvor vi lærer af hinanden.
Målgruppe: Deltagerne er ansat på
specialskoler med funktioner i forbindelse med opgaverne, som de er beskrevet i bekendtgørelsen om Pædagogisk
LæringsCenter
Pris: Det er gratis at deltage
Læs mere om arrangementet og tilmeld
dig her: viacfu.dk/kursus77754
For yderligere information
Poul Erik Philipsen
E: pep@via.dk, T: 87551991

VIA University College
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Tilbud fra Efter- og Videreuddannelsen
Konference: Alternativ og
supplerende kommunikation
Sted: Campus Aarhus Nord, Hedeager 2,
			
8200 Aarhus N
Tid: 		17.08.22 kl. 8.30-16.15
Hvordan kan du som fagprofessionel
styrke deltagelse, trivsel og læring hos
børn, unge og voksne med komplekse
kommunikationsbehov? Hvilke konkrete
kommunikationsmaterialer og metoder
findes og hvilke overvejelser bør du gøre
dig i forhold hertil? Hvordan fremmes
dialogen og samarbejdet med og omkring
mennesker med komplekse kommunikationsbehov?
Mød denne dag dygtige oplægsholdere,
der er specialister og som på baggrund
af stor viden og praksiseksempler folder
feltet ud.
I pauserne vil du kunne møde forskellige
udbydere af alternativ- og supplerende
kommunikation, som står til rådighed med
yderligere viden og demonstration.

Målgruppe: Du er pædagog, lærer, ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedshjælper eller pædagogisk assistent
med arbejde indenfor specialpædagogiske
indsatser i forhold til mennesker med
komplekse kommunikationsbehov.
Pris: 1450 kr - inkl. forplejning
For yderligere information
Karina Rhiger
E: krhi@via.dk, T: 87551950
Helle Brandt
E: helb@via.dk, T: 87551896

Læs mere og tilmeld dig her: Alternativ og supplerende kommunikation (ASK)
– hvordan?

VIA University College

TILBUD FRA EFTER- OG VIDEREUDDANNELSEN

Fyraftensmøde:
Forældresamarbejde og
specialpædagogik
Sted: Campus Aarhus Nord, Hedeager 2,
		
8200 Aarhus N
Tid: 11.8.22 kl. 17.00-19.00
Sted: Campus Holstebro, Gl. Struervej 1,
		
7500 Holstebro
Tid: 30.8.22 kl. 17.00-19.00
Vil du vide, hvilke tematikker der gør sig
gældende i samarbejdet mellem forældre
til børn med specialpædagogiske problemstillinger og de professionelle- set fra
forældrenes perspektiv? Så kom til fyraftensmøde, hvor vi med afsæt i interview
med repræsentanter fra LEV, ADHD-foreningen og Autismeforeningen folder
perspektiver på samarbejde ud, der giver
stof til eftertanke.
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Du kommer hjem fra mødet med:
- konkrete pointer om betydning af forældresamarbejde – forhold der opleves
som særligt relevante fra forældreperspektivet.
- overvejelser over retninger, du kan
arbejde videre med i din egen praksis.
Målgruppe: Du er pædagog, lærer eller
pædagogisk medhjælper på en specialskole, i en specialklasse eller i en
almenklasse med børn der har behov for
specialpædagogiske foranstaltninger.
Pris: 500 kr
For yderligere information
Karina Rhiger
E: krhi@via.dk, T: 87551950

Læs mere og tilmeld dig her: Fyraftensmøde: Forældresamarbejde og specialpædagogik

VIA University College
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Masterclass i neuropædagogik
og neuropsykologi
Sted:
		
Tid:
		

Aarhus, præcis lokation
tilkommer senere
Datoer til foråret 2023 er på vej.
Kl. 9.00-15.00

Har du lyst til at arbejde videre med dine
neuropædagogiske kompetencer? Har du
brug for inspiration til at skærpe den neuropædagogiske praksis. Så kan du deltage
i Masterclass i Neuropsykologi og neuropædagogik på VIA i foråret 2023.
En masterclass indeholder faglige oplæg
på højt niveau samt sessions med personlig supervision i relation til konkrete cases
fra praksis. Begge elementer foregår i
plenum.
Forløbet indeholder tre Masterclassdage
med hvert sit faglige fordybelsesområde
og du vælger selv, hvor mange dage du
deltager.
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De faglige temaer er:
- Den sårbare hjerne – stresspåvirkning
og omsorgssvigt hos børn
- Med kroppen i centrum – empowerment
og embodiness
- Afasiformer og samtalestøttet
kommunikation
Målgruppe: Fagpersoner fra pædagogiske
miljøer, der i forvejen besidder, der i forvejen besidder grundlæggende kompetencer indenfor det faglige område.
For yderligere information
Jørgen Lyhne
E: jlyn@via.dk, T: 87551883

Hold øje med hjemmesiden - datoer for forårets masterclass kommer snarest

VIA University College

TILBUD FRA EFTER- OG VIDEREUDDANNELSEN

Konference om
forældresamarbejde
Sted: Campus Herning, Birk centerpark 5,
		
7400 Herning
Tid: 04.10.2022
Du kan blandt andet se frem til en formiddag med oplæg af Noomi Matthiesen
og Maja Røn Larsen samt en eftermiddag
med en vifte af forskellige workshops.

Læs mere: via.dk – og søg på konferencer
Programmet er under udarbejdelse og vil være at finde på hjemmesiden senest i maj.
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Tag en pædagogisk diplomuddannelse
– eller udvælg relevante moduler
Vil du styrke din professionelle praksis med formel efteruddannelse og
få bevis på dine kompetencer? Et diplommodul på 10 ects point består
af syv undervisningsgange henover et semester indenfor modulets felt.
Med den nyeste viden og gennem undervisningen styrker du dine kompetencer til at håndtere problemstillinger og gennemføre indsatser i din
specialpædagogiske praksis. Herunder finder du et udpluk af de udbudte
moduler i efteråret 2022 og foråret 2023 af relevans for dig, der arbejder i
en specialpædagogisk kontekst.

Læring, kontakt og trivsel
Få kompetencer til at gennemføre pædagogiske indsatser, der fremmer læring og
trivsel.
Sted:
		
Tid:
		
		

Campus Aarhus Nord, Hedeager 2,
8200 Aarhus N
Torsdage kl. 9.00-14.45 med start
d. 25.08.2022 / torsdage kl. 18.3021.30 med start d. 26.01.2023

Socialkognitive
udviklingsforstyrrelser
Kom bag diagnoserne og få kompetencer
til at vurdere grundlaget for udvikling og
trivsel hos børn, unge og voksne med gennemgribende udfordringer
Sted:
		
Dato:
		

Campus Aarhus Nord, Hedeager 2,
8200 Aarhus N
Mandage kl. 9-14.45,
opstart d. 22.08.2022

Læs mere: Læring, kontakt og trivsel
Læs mere: Social-kognitive udviklingsforstyrrelser

VIA University College
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Intellektuelle
funktionsnedsættelser

Neuropsykologi og
neuropædagogik

Styrk dine kompetencer i forhold til arbejdet med mennesker der har intellektuelle
funktionsnedsættelser.

Få viden om hvordan hjerneforskning kan
bidrage med inspiration til din pædagogiske hverdag og kompetencer til at håndtere komplicerede pædagogiske udfordringer med neuropædagogiske metoder.

Sted:
		
Tid:
		

Campus Aarhus Nord, Hedeager 2,
8200 Aarhus N
Onsdage kl. 9.00-14.45 med start d.
24.08.2022

Læs mere: Intellektuelle funktionsnedsættelser

Sted:
		
Tid:
		

Campus Aarhus Nord, Hedeager 2,
8200 Aarhus N
Torsdage kl. 9.00-14.45 med start
hhv. 25.08.2022 og 26.01.2023

Læs mere: Neuropsykologi og neuropædagogik

VIA University College

TILBUD FRA EFTER- OG VIDEREUDDANNELSEN

14

Skræddersyede forløb

Passer ingen af tilbuddene til jer? Ønsker
I noget andet? Vil I uddanne jer sammen
hen over en længere periode og have et
forløb (kursus eller diplommodul) skræddersyet til den organisatoriske udvikling I
er i gang med? Så tag kontakt for at høre
nærmere herom.

Derfor arbejder vi med at skræddersy
både indhold, opbygning, tidsramme og
geografisk placering på selve kursus eller
uddannelsen, men også med sparring til
ledelsen, så blikket for forankring af den
nye viden i praksis understøttes bedst
muligt.

Vi arbejder målrettet med at tilpasse
kurser og uddannelsesforløb til jeres konkrete behov og har fokus på at det skaber
mest mulig værdi for jer.

Kontaktperson
Karina Rhiger
E: krhi@via.dk, T: 87551950

Sidder du med den fysiske folder, skal du søge på arrangementet/uddannelsens navn i
øverste højre hjørne på via.dk

VIA University College

SPECIALPÆDAGOGIK
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Jeg er tilknyttet den specialpædagogiske faggruppe i VIAs Efter
og Videreuddannelse. Jeg underviser på og er koordinator for
retningen Specialpædagogik på den Pædagogiske Diplomuddannelse. Jeg er kontaktperson i forhold til kompetenceudvikling til
specialpædagogiske kontekster og brænder for i samarbejde med
ledere og medarbejdere at skræddersy kurser og uddannelse,
der understøtter organisationens behov bedst muligt og skaber
udvikling af praksis. Herudover planlægger jeg konferencer, temadage mv. til det specialpædagogiske område.
Karina Rhiger, lektor og specialpædagogisk koordinator
i Efter-og videreuddannelsen
E: krhi@via.dk, T: 87551950
Jeg mener, vi har brug for at opprioritere specialpædagogikken –
især den del der er rettet mod børn og unge, som det er særligt
udfordrende at inkludere i almen skolen.
Jeg arbejder ud fra en vejledende position med at understøtte
praksis. Det kan ske igennem arrangementer med vejledende
fokus. Det kan også ske igennem korte praksisrettede kurser og
gennemførelse af projekter. Alt sammen for at understøtte specialpædagogikken.
Poul Erik Philipsen, chefkonsulent og vejleder i specialpædagogik
på Center for Undervisningsmidler
E: pep@via.dk, T: 87551991

På Facebook kan du i gruppen ’Inkluderende undervisning’ følge med i relevant indhold
om specialpædagogikken. Vi er pt 370 medlemmer.
Tilmeld dig på dette link: facebook.com/groups/296614814820117/

10669 - lens - 03-22

