KURSUSKATALOG
SYSTEMISK-NARRATIV EFTERUDDANNELSE · SYSTEMISK-NARRATIV LEDERUDDANNELSE · GRUNDKURSUS I AUTISME ·
FORTSÆTTERKURSUS I AUTISME · GRUNDKURSUS I ADHD OG AKT · KONFLIKTHÅNDTERING · MENTORUDDANNELSE ·
KURSUS I MØDELEDELSE · AUTISMEKURSUS FOR FORÆLDRE · ADHD-KURSUS FOR FORÆLDRE · SKRÆDDERSYEDE KURSER ·
SKOLEVÆGRING KURSUS · SUPERVISION · FAMILIERÅDGIVNING
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Praksisnær efteruddannelse
“Det du lærer i dag, kan du bruge i morgen.”

Systemisk-narrativ uddannelse
Specialpædagogik i praksis. En 1-årig efteruddannelse med begge
ben solidt placeret i praksis, der giver dig forskningsbaseret viden og
evidensbaserede metoder, du kan bruge direkte i din hverdag.
Du får på uddannelsen
•

Grundig faglig opkvalificering med udgangspunkt i nyeste
forskning på det systemisk/narrative område.

•

Evidensbaserede pædagogiske metoder, som har vist gode
resultater for børn og unge med særlige behov.

•

Styrkede relationskompetencer samt evne til at positionere dig
i et team og over for målgruppen.

•

Viden om autisme og ADHD, diagnosespecifikke redskaber og
evne til at bruge mentalisering som pædagogisk redskab.

•

Styrkede kompetencer til familiearbejde, statusmøder og
netværksmøder.

•

Netværk med andre engagerede fagfæller på specialområdet.

Målgruppe
Lærere, pædagoger, socialrådgivere, vejledere og lignende faggrupper, der arbejder med eller interesserer sig for specialområdet. Det
kan f.eks. være i folkeskoler, specialskoler, dagbehandling, bosteder,
døgninstitutioner eller øvrige almen- eller specialinstitutioner.
Tid og sted
Kurset varer 16 hele dage fordelt på et år.
Hver undervisningsdag er fra 9.00-15.00 (morgenmad fra 8.30) og
foregår i vores kursuscenter på Hejrevej 43, 2400 København NV.

Indhold
Uddannelsen er bygget op af otte moduler, som hver består af to
sammenhængende kursusdage.
Modul 1. Systemisk og narrativ tænkning og metode
Modul 2. Systemiske og narrative redskaber
Modul 3. Faglighed og positionering
Modul 4. Diagnoseforståelse og inklusionsredskaber
Modul 5. Kompetenceforståelse og relationskompetence
Modul 6. Teamforståelse
Modul 7. Samarbejdspartnere og familiearbejde
Modul 8. Opgavefremlæggelser og afrunding
Tilmelding
www.kursuscentersputnik.dk For mere information kontakt
Lene Holst Holmgård, 41 78 31 01 / LHO@skolensputnik.dk
Undervisere
•
Pia Laursen, Cand.Psych, ledelsescoach og supervisor
Systemisk specialistuddannelse fra Milanoskolen.
•

Kamilla Kobæk, konsulent i Kursuscenter Sputnik
VISO-specialist. Uddannet skolelærer og specialiseret i autisme
og krydsdiagnoser.

•

Specialister og gæsteundervisere

Se præcise kursusdatoer på www.kursuscentersputnik.dk
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Pris 22.000 kr. ekskl. moms

Ved flere tilmeldte fra samme institution
får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

”Jeg var begejstret over, hvor nemt omsætteligt det var at
overføre fra teori til praksis” - Jesper Thanning, Afdelingsleder

Systemisk-narrativ lederuddannelse
Sputniks systemiske lederuddannelse er skræddersyet til dig, der er
skoleleder, leder af bosted, souschef, koordinator, teamleder eller
lederaspirant. Vi tager udgangspunkt i praksis og har fokus på at
udforske, udfordre og videreudvikle din individuelle ledelsesstil.
Du får på uddannelsen
•
Grundig faglig opkvalificering med udgangspunkt i nyeste
forskning i systemisk og narrativ ledelse.
•
Strategier til at håndtere dilemmaer og paradokser, der
opstår i krydspresset oppefra og nedefra.
•
Redskaber til positionering og ledelse af selvledende
medarbejdere.
•
Redskaber til at analysere og synliggøre sammenhænge,
bevægelser og relationer.
•
Redskaber til at lede i kompleksitet.
•
Refleksion over egen ledelsesprofil og inspiration til
forskellige ledelsesstile.
•
Et stærkt fagligt ledernetværk inden for uddannelsessektoren
og socialområdet.
Målgruppe
Ledere, souschefer, koordinatorer og kommende ledere på skoler,
uddannelsessteder, bosteder, socialcentre og sociale virksomheder.

Indhold
Uddannelsen er bygget op af otte moduler, som hver varer
en kursusdag.
Modul 1. Ledelse af organisationer
Modul 2. Ledelse mellem fornuft og følelse
Modul 3. Ledelse mellem tillid og tydelighed
Modul 4. Den bestemmende og den coachende leder
Modul 5. Ledelse i kompleksitet
Modul 6. Teamledelse
Modul 7. Ledelse via medarbejderudvikling/selvledelse
Modul 8. Sammenkædning af anvendte metoder
Tilmelding
www.kursuscentersputnik.dk For mere information kontakt
Lene Holst Holmgård, 41 78 31 01 / LHO@skolensputnik.dk
Undervisere
•
Pia Laursen, Cand.Psych, ledelsescoach og supervisor
Systemisk specialistuddannelse fra Milanoskolen.
•

Jespet S. T. Larsen, områdechef i Sputnik
Uddannet skolelærer, efteruddannet i familieterapi, leder af
Kursuscenter Sputnik.

Tid og sted
8 kursusdage over et år. Hver undervisningsdag er fra 9.00-15.00
(morgenmad fra 8.30) og foregår i vores kursuscenter på Hejrevej
43, 2400 København NV.
Se præcise kursusdatoer på www.kursuscentersputnik.dk

www.kurs us cent ers put nik . dk

Pris 16.000 kr. ekskl. moms

Ved flere tilmeldte fra samme institution
får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.
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”De ved, hvad de taler om, og bruger metoder, der virker”
						Citat fra tidligere deltager

Grundkursus i autisme
På Sputniks grundkursus i autisme får du grundlæggende viden om
og forståelse for børn, unge og voksne med en autismediagnose. Du
bliver introduceret til konkrete metoder og arbejdsredskaber, som du
kan bruge i dit arbejdsliv som lærer, pædagog, socialrådgiver o.lign.

Tid og sted
To hele dage fra 9.00-15.00 (morgenmad fra 8.30)
Kurset bliver afholdt i Sputniks kursuslokaler på
Hejrevej 43, 2400 København NV

Du får på kurset
•
En grundlæggende indsigt i autismediagnoserne.

Se præcise kursusdatoer på www.kursuscentersputnik.dk

•

Viden om hjernens sammensætning og funktion.

•

Konkrete metoder i samarbejdet med børn, unge og voksne
med autisme, f.eks. sociale historier, dagshjælpere m.m.

Tilmelding
www.kursuscentersputnik.dk. For mere information kontakt
Ann-Sophie Tønner Jensen 22 48 13 16 / AJE@skolensputnik.dk

•

En palette af tilgange til autismen og mulighed for at skabe
udvikling for børn og unge, der kan virke fastlåste.

Indhold
Grundkurset er bygget op over to hele dage fra 9.00-15.00
Dag 1: Hjernens opbygning og fem grundforståelser
Hvordan fungerer hjernen, når man har autisme? Hvad betyder
det at være udfordret på central kohærens og eksekutive
funktioner? Du får indsigt i ligheder og forskelle hos mennesker
med autisme og får fem tilgange i det pædagogiske arbejde.

Undervisere
•
Malik Alkendi, souschef i Skolen Sputnik
Specialiseret i pædagogiske metoder og tilgange, som har god
effekt for elever med autisme.
•

Klara Wisbech Bruun, underviser på Sputnik STU
Specialiseret i hjernens funktion for mennesker med autisme og
bearbejdning af sanseindtryk.

•

Trine Westh, underviser i Skolen Sputnik
Specialiseret i autisme og psykisk sårbarhed.

Dag 2: Praksis og metode - Autisme og læring
Hvordan skaber man læringsmiljøer for mennesker med autisme? Vi dykker ned i sociale og faglige metoder til børn med
diagnoser, herunder tegneseriesamtaler og mediering, positionering, dagshjælpere og den professionelle forholdemåde.
Målgruppe
Lærere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og andre fagpersoner, som arbejder med børn og unge med autismediagnoser.
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Pris 3.500 kr. ekskl. moms

Ved flere tilmeldte fra samme institution
får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

Autismepakken
Grundkursus i autisme: 3.500 kr.
Fortsætterkursus i autisme: 8.000 kr.
Samlet: 11.500 kr.
Pakkepris: 10.000 - du sparer 1.500 kr.		

”Megaspændende, forfriskende og inspirerende!”
					- Dagmar Eie Buskov, psykolog

						

Fortsætterkursus i autisme
Et kursus for dig, der har nogle års erfaring og vil tage din professionelle tilgang til autismefeltet til et endnu højere niveau. Du får
indblik i nyeste forskning og nye tilgange i arbejdet med autisme og
krydsdiagnoser.

Målgruppe
Fagpersoner, som har gennemført grundkursus i autisme eller har
tilsvarende kurser/praksiserfaring på området. Kurset forudsætter en
basisviden om autismediagnoserne.

Du får på kurset
•
Oplæg ved nogle af Danmarks førende specialister i autisme og
psykisk sårbarhed.

Tid og sted
4 hele dage fra 9.00-15.00 (morgenmad fra 8.30). Kurset bliver afholdt
i Sputniks kursuslokaler på Hejrevej 43, 2400 København NV

•

Dybdegående viden om autismefeltet og krydsdiagnoser.

•

Flere handlemuligheder i fastlåste situationer og nye øjne på din
arbejdspraksis.

•

Mulighed for at dele praksiserfaringer med nogle af de dygtigste
fagfolk på området.

Indhold
Dag 1: Ny hjerneforskning og strømninger på autismefeltet
Blandt andet forskning i ‘bayesian predictive coding’ og
sensorisk-motorisk integration.
Dag 2: Mentalisering, epigenetik og intervention
Mentalisering som pædagogisk redskab, interventionsforskning og
epigenetik - hjernen, gener og miljøpåvirkning.
Dag 3: Autisme, angst og OCD
Isolation og skolevægring; hvordan arbejder man i fravær?
Autisme og angst - ny inspiration til pædagogisk behandling.

Se præcise kursusdatoer på www.kursuscentersputnik.dk
Tilmelding
www.kursuscentersputnik.dk. For mere information kontakt
Ann-Sophie Tønner Jensen 22 48 13 16 / AJE@skolensputnik.dk
Undervisere
•
Line Gebauer, hjerneforsker fra Århus Universitet
Specialiseret i hjernens bearbejdning af sanseindtryk og ASF.
•

Cathriona Cantio, post.doc, ph.d. i børne- og ungdomspsykiatri
Specialiseret i mentalisering og epigenitik.

•

Annette Hagenbo, autoriseret psykolog og specialist
Specialiseret i børn og unge med autisme og angst.

•

Therese Dittmann, autoriseret psykolog
Specialiseret i autisme, seksualitet og relationer.

•

Kamilla Kobæk, konsulent og vært for fortsætterkurset.

Dag 4: Identitet, senmodning og ungdomskultur, Psykoedukation og
diagnosesamtaler. Modningskurve og seksualitet.

www.kurs us cent ers put nik . dk

Pris 8.o00 kr. ekskl. moms

Ved flere tilmeldte fra samme institution
får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.
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Se filmen “Tre myter om ADHD”
på www.kursuscentersputnik.dk

Grundkursus i ADHD og AKT

Konflikthåndteringskursus

Få viden om og forståelse af, hvad ADHD er, og hvilken indflydelse
det kan have på indlæring samt social og personlig udvikling.

Simple og effektive redskaber til at forebygge og håndtere konflikter i
pædagogisk arbejde.

Du får på kurset
•
Grundviden om diagnosen ADHD og krydsdiagnoser.

Du får på kurset
•
Metoder til konflikthåndtering hos børn og unge med
udadreagerende adfærd, ADHD, autisme og psykisk sårbarhed.

•

Tilgange til stressreduktion, psykoedukation og eksternaliserende samtaler m.m.

•

Konkrete metoder og praktiske redskaber, der har vist synlig
effekt for elever med ADHD og elever inden for AKT-området.

Målgruppe
AKT-Lærere, inklusionspædagoger, lærere og pædagoger i specialtilbud, sagsbehandlere, vejledere m.fl., som arbejder med børn og
unge med ADHD og udadreagerende adfærd.
Tid, sted og tilmelding
2 hele dage fra 9.00-15.00. Se præcise kursusdatoer og tilmeld dig
på www.kursuscentersputnik.dk Kurset bliver afholdt i Sputniks
kursuslokaler på Hejrevej 43, 2400 København NV.
Undervisere
•
Annette Hagenbo, psykolog i Sputnik, specialiseret i børn og
unge med autisme, angst og ADHD.
•

Anne Sophie Witt Olsen, psykolog i Sputnik.

•

Rasmus Blomgren, til daglig ansat på Skolen Sputnik
Jydeholmen, for børn med ADHD og lignende udfordringer.

•

 onkrete forebyggelsesredskaber som f.eks. bagdøre,
K
stressprofiler og målgruppetilpasset mediering.

•

Konfliktforståelse og øvelser i mentalisering.

•

Indsigt i din rolle og andel i konflikter.

Målgruppe
Lærere, pædagoger og lignende faggrupper, som arbejder med
børn og unge med særlige behov.
Tid, sted og tilmelding
1 hel dage fra 9.00-15.00. Se præcise kursusdatoer og tilmeld dig
på www.kursuscentersputnik.dk Kurset bliver afholdt i Sputniks
kursuslokaler på Hejrevej 43, 2400 København NV.
Undervisere
•
Asger Slots Hansen, underviser i Skolen Sputnik
Specialiseret i ADHD og AKT-metoder. Efteruddannet i
systemisk og narrativ teori.
•

Charlotte Johannsen, psykolog i Sputnik

Pris 3.500 kr. ekskl. moms

Ved flere tilmeldte fra samme institution
får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.
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Pris 1.850 kr. ekskl. moms

Ved flere tilmeldte fra samme institution
får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

Læs artiklen ”Undgå plenumdøden:
Hold meningsfulde møder” på
www.kursuscentersputnik.dk

Mentoruddannelse

Mødeledelse

Mentorddannelsen er for dig, der er mentor for et barn eller en ung
med særlige behov eller ønsker at være det.

På kurset lærer du at bruge møder som et ledelsesmæssigt redskab uanset om du er leder, koordinator, lærer, pædagog eller lignende.

Du får på kurset
•
Indsigt i evidensbaserede pædagogiske metoder, som har vist
gode resultater for børn og unge med særlige behov.

Du får på kurset
•
Adgang til BEREIN-modellen, en model for mødeledelse, særligt
tilpasset skoler, ungdomsuddannelser, bosteder o.l. samt øvrige
metoder og ‘cowboytricks’ til mødeledelse.

•

Kendskab til opbygning af relationer ud fra en psykologisk profil
og adfærdsforståelse af barnet/den unge.

•

Konkrete handlemuligheder i vanskelige situationer og evnen til
at bruge dig selv som redskab.

•

Afklaring af din rolle og dine grænser som mentor, herunder
kommunikationsformer og konflikthåndtering.

Målgruppe
Alle, der er interesserede i at arbejde med udsatte børn og unge, der
har behov for støtte, hjælp og vejledning.
Tid, sted og tilmelding
4 eftermiddage fra 15.00-18.00. Se præcise kursusdatoer og tilmeld dig
på www.kursuscentersputnik.dk Kurset bliver afholdt i Sputniks
kursuslokaler på Hejrevej 43, 2400 København NV.
Underviser
•
Anne Berglund, leder af Sputniks mentorafdeling
Uddannet skolelærer, Pd. i ledelse, specialiseret inden for børn og
unge med socialpsykiatriske og psykiske vanskeligheder.

•

Viden om medarbejdertyper og en udfordring af begreber som
konsensustyranni og plenumdød.

•

Øvelse i at skabe ledelsesmæssig retning med dine møder.

•

Inspiration til grafisk facilitering.

Målgruppe
Ledere, souschefer, lærere, koordinatorer og andre mødeledere, der
ønsker at tage styring på deres møder.
Tid, sted og tilmelding
1 hel dag fra 9.00-15.00. Se præcise kursusdatoer og tilmeld dig
på www.kursuscentersputnik.dk Kurset bliver afholdt i Sputniks
kursuslokaler på Hejrevej 43, 2400 København NV.
Undervisere
•
Martin Stöwer, leder og VISO-specialist
Har faciliteret flere tusinde møder igennem de sidste 10 år.
•

Stine Suldrup Alkendi, souschef og mødeleder
Uddannet pædagog og anvender bl.a. grafisk facilitering.

Pris 3.000 kr. ekskl. moms

Ved flere tilmeldte fra samme institution
får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

www.kurs us cent ers put nik . dk

Pris 1.850 kr. ekskl. moms

Ved flere tilmeldte fra samme institution
får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.
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Autismekursus for forældre

ADHD-kursus for forældre

Et kursus for dig, der ønsker indblik i autisme og krydsdiagnoser og
helt konkrete redskaber til at lette hverdagen i hjemmet, så du kan
skabe en bedre dagligdag for dig selv og dit barn.

Et kursus for dig, der ønsker indblik i ADHD og krydsdiagnoser og helt
konkrete redskaber til at lette hverdagen i hjemmet, så du kan skabe en
bedre dagligdag for dig selv og dit barn.

Du får på kurset
•
Indsigt i dit barns udfordringer og handlemønstre.
•
Redskaber til at lette hverdagen i hjemmet.
•
Inspiration til at støtte barnet i skift og kravsituationer.
•
Erfaringer fra undervisere, der har mange års erfaring med
autisme i dagligdagen

Du får på kurset
•
Indsigt i dit barns udfordringer og handlemønstre.
•
Redskaber til at lette hverdagen i hjemmet.
•
Inspiration til at støtte barnet i skift og kravsituationer.
•
Erfaringer fra undervisere, der har mange års erfaring med ADHD
i dagligdagen

Målgruppe
Forældre, plejeforældre, aflastningsforældre, bonusforældre, bedsteforældre og andre voksne pårørende til børn med autisme

Målgruppe
Forældre, plejeforældre, aflastningsforældre, bonusforældre, bedsteforældre og andre voksne pårørende til børn med ADHD.

Tid, sted og tilmelding
3 aftener fra 16.00-19.00. Se præcise kursusdatoer og tilmeld dig på
www.kursuscentersputnik.dk Kurset bliver afholdt i Sputniks kursuslokaler på Hejrevej 43, 2400 København NV.

Tid, sted og tilmelding
2 aftener fra 16.00-19.00. Se præcise kursusdatoer og tilmeld dig på
www.kursuscentersputnik.dk Kurset bliver afholdt i Sputniks kursuslokaler på Hejrevej 43, 2400 København NV.

Undervisere
•
Mette Kloch, til daglig ansat på Sputnik STU København, en
særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med autisme.

Undervisere
•
Katja Thomasen, til daglig ansat på Skolen Sputnik Bogholder
Allé for børn med autisme, ADHD og komorbiditet.

•

Camilla Vindelin, ekstern konsulent med speciale i autisme og
psykisk sårbarhed.

Pris 1.200 kr. ekskl. moms

Ved flere tilmeldte fra samme institution
får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.
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•

Anne Sophie Witt Olsen, psykolog i Sputnik. Uddannet både
pædagog og psykolog.

Pris 500 kr. ekskl. moms

Ved flere tilmeldte fra samme institution
får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

Skræddersyede kurser

Kursus i skolevægring

Har I behov for et specifikt kursus, som ikke er i vores faste beskrivelser? Vi tilbyder skræddersyede kurser, som kan vare tre timer, en dag
eller flere dage.

Få viden, forståelse og redskaber til arbejdet med børn og unge som
har problematisk skolefravær eller skolevægring.

Eksempler på kurser, du kan booke:

Du får på kurset
•

Nyeste viden om skolevægring og skolefravær.

•

Diagnoseforståelse, autisme og ADHD.

•

Overblik over fraværstyper og faktorer, der påvirker fraværet.

•

Konflikthåndtering og tilgange til magtanvendelser

•

Metoder til afdækning af skolevægringsproblematikker.

•

Skolevægring og angsttilstande

•

Samtalemodel til børn og unge med skolevægring.

•

Psykoedukation

•

Mentaliseringsredskaber i arbejdet med skolevægring.

•

Inklusion af elever i større og mindre fællesskaber

•

Teamsamarbejde og teamledelse

•

Introduktion til narrative redskaber

Målgruppe
Lærere, pædagoger, sagsbehandlere, skolekonsulenter,
PPR-rådgivere, m.fl.

•

Mentalisering i pædagogisk arbejde

Tid, sted og pris
Aftales individuelt. Kontakt Kommunikastionsansvarlig
Lene Holst Holmgård, LHO@skolensputnik.dk eller 41 78 31 01,
for mere information.
Undervisere, blandt andre
•
Trine Duckert, konsulent i Sputnik, VISO-specialist
Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse og
efteruddannelse i mentaliseringsbaseret familiebehandling.
•

Tid, sted og tilmelding
1 hel dag fra 9.00-15.00. Se præcise kursusdatoer og tilmeld dig
på www.kursuscentersputnik.dk Kurset bliver afholdt i Sputniks
kursuslokaler på Hejrevej 43, 2400 København NV.
Undervisere, blandt andre
•
Annette Hagenbo, psykolog i Sputnik, specialiseret i børn og
unge med autisme, angst og ADHD.
•

Trine Duckert, konsulent i Sputnik, VISO-specialist
Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse og
efteruddannelse i mentaliseringsbaseret familiebehandling.

Niels Brahtz Westh, leder og VISO-specialist
Leder på Sputnik Vibevej for elever med socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD. Systemisk-narrativ efteruddannelse.

www.kurs us cent ers put nik . dk

Pris 2.000 kr. ekskl. moms

Ved flere tilmeldte fra samme institution
får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.
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Pædagogisk sagssupervision

Familierådgivning

Vores supervisore er alle VISO-specialister med bred erfaring med
rådgivning og udredning i komplicerede forløb om børn og unge med
særlige behov.

Kursuscenter Sputnik tilbyder familierådgivning med det formål at
fremme forældrekompetencen hos forældre til børn, som har diagnosemæssige eller adfærdsmæssige udfordringer.

Med Sputniks supervision får I:

Familierådgivningen foregår i fire faser:

•

En erfaren pædagogisk supervisor, der hurtigt sporer sig ind på
udfordringer og dilemmaer i barnets/den unges sag.

•

•

Facilitering af refleksion i teamet omkring problemstillingen.

Fase 1: Afklaring med forældre
Formål: Ansvaret skal være hos de voksne: ejerskabet grundlægges, og der opstilles fælles rammer.

•

Fase 2: Øvelser og de små succeser
Formål: At øve sig på nogle mindre, individuelle eller fælles
temaer og få små succeser. Fælles ejerskab i familien.

•

Målgruppe
Specialskoler, dagbehandling, botilbud, folkeskoler, efterskoler,
tekniske skoler, højskoler, gymnasier, produktionsskoler, kommunale
sagsbehandlere m.fl.

Fase 3: Kernetemaer
Formål: At tage fat på kernetemaer i familiens udfordringer og
give støtte til at løsne op for dem.

•

Fase 4: Effekt og fremtid
Formål: Ejerskabet fastholdes, så familien frisættes fra
familierådgiveren og kan fortsætte udviklingen selv.

Pris
2 timers sagssupervision 3.500 kr. 3 timers sagssupervision 4.500 kr.
Kontakt Lene Holst Holmgård, LHO@skolensputnik.dk, 41 78 31 01.

Målgruppe
Familierådgivningen vil ofte være en tilkøbsydelse til børn, som er i
dagbehandling, anbragt uden for hjemmet eller tilsvarende.

Supervisore
•
Kamilla Kobæk, konsulent i Sputnik, VISO-specialist
Uddannet skolelærer med over ti års erfaring inden for specialområdet og efteruddannelse i rådgivning og supervision.

Tid, sted og pris
Forhandles individuelt efter familiens udfordringer og dermed antallet
af sessioner. Sessionerne lægges efter almindelig skole- og arbejdstid.
8 sessioner af 1½ time koster f.eks. 14.400 kr.

•
Konkrete ideer til handlemuligheder og metoder.
En supervision kan tilrettelægges ud fra jeres ønsker og behov, og det
kan gøres enkeltvis eller i grupper.

•

Martin Stöwer, leder og VISO-specialist
Leder på autismetilbud. Efteruddannet i ledelse samt
systemisk og narrativ teori og metode.

•

Niels Brahtz Westh, leder og VISO-specialist
Leder på Sputnik Vibevej for elever med socio-emotionelle
forstyrrelser og ADHD. Systemisk-narrativ efteruddannelse.
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Familierådgivere
Familierådgiverne er pædagoger og lærere fra Sputnik, som har systemisk-narrativ efteruddannelse. De bliver løbende superviseret af en
skolechef, som er uddannet i familieterapi.
Kontakt
Kommunikationsansvarlig Lene Holst Holmgård, 41 78 31 01,
LHO@skolensputnik.dk

www.kurs us cent ers put nik . dk

VISO-LEVERANDØR
Kursuscenter Sputnik er VISO-certificeret. Som udsendt for Socialstyrelsen rådgiver vi i særligt
komplicerede sager om børn, unge og voksne med autisme, ADHD, psykisk sårbarhed og
socio-emotionelle vanskeligheder. På vores kurser kan du bl.a. møde erfarne VISO-specialister
og dygtige praktikere på området.

www.kurs us cent ers put nik . dk
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Kontakt os
Ring eller skriv til os, hvis
du har spørgsmål ang.
kurser og tilmelding.
Lene Holst Holmgård
Kommunikationsansvarlig

Ann-Sophie T. Jensen
Kommunikationsmedarbejder

41 78 31 01
LHO@skolensputnik.dk

22 48 13 16
AJE@skolensputnik.dk

HVAD ER HVERDAGSEVIDENS?
Kursuscenter Sputnik bruger begrebet hverdagsevidens i vores formidling af pædagogiske
tilgange og redskaber. Hverdagsevidensen er den metodegjorte faglige erfaring, som vi ved
virker i samarbejdet med børn, unge og voksne. Det er inspiration fra seneste forskning kombineret med mange års erfaring med pædagogisk arbejde. Det tager hensyn til konteksten og
udgangspunkt i den hverdag, der ikke altid matcher det, der står i bøgerne. Hverdagsevidens er
det bedste af begge verdener: teori og praksis omdannet til metode.

Nørrebro Station
Kørselsvejledning
Vi bor lige ved Nørrebro Station (S-tog). Tag herfra ud af
Frederikssundsvej og drej til venstre ad Hejrevej til nr. 43.
Der er tidsbegrænset parkering (3 timer på hverdage i tidsrummet 8-19),
men mulighed for at afhente gratis parkeringsbillet i kursuscenteret.

Kursuscenter Sputnik

Tilmeld dig allerede i dag på

www. kur susc ent er sput nik .dk
Hejrevej 43 - 2400 København NV

