
Haslev udvidede Højskole



Velkommen til to uddannelsesdage
den 26. og 27. november 08

Vi skal være på Haslev udvidede Højskole
Der er afgang herfra onsdag kl. 8
Vi er hjemme igen torsdag kl. 16

Medbring: Lunt indetøj (de sparer på varmen), idrætstøj, udetøj til gå-
ture, gode film, godt humør.

Opgave: Lav to eksempler fra din hverdag. Et om det er svært eller let 
at se alle beboere ens i alle situationer, og et om en situation hvor du 
enten kom til kort eller hvor du synes at du dygtigt hjalp en beboer med 
alkoholproblemer. 

Program for dagene:

Onsdag: 10.30 – 16.00: Anerkendende kommunikation

Karin Torp; socialpædagog med eget konsulentfirma. Har arbejdet i 
forskellige institutioner og mange år med familiebehandling. Undervi-
ser fagfolk i børns udvikling, kommunikation og personaleudvikling. Er 
supervisor og foredragsholder.

16.30: Klar i sportshallen i idrætstøj.

18.30 Spisning

20.00 Aftenhygge omkring et flygel

Torsdag: 9.00 – 13.00: Alkohol og afhængighed

Anne Monefeldt og Lars Stryhn

13.30 – 15.00: Metodebeskrivelse.

Vi begynder arbejdet med at beskrive hvordan vi i dagligdagen hjælper, 
støtter og vejleder beboere med alkoholproblemer.



Dag 1: 

Kommunikationen er en væsentlig faktor for at skabe fundament for 
trivsel.

Når sproget er vores bedste redskab bliver det også vigtigt at mærke og 
tænke over, de vaner og uvaner vi har i sproget. Samt blive mere be-
vidst om, hvor stor magt kommunikationen har, da det kan skabe nær-
hed og afstand uanset om man er voksen eller barn.
Formålet med dagen er at få om sat sin viden og kunnen til gode red-
skaber, så formidlingen og dialogen bliver brugbar for alle og især sikre 
trivsel og udvikling for den enkelte.

Karin vil give et oplæg om:

Anerkendende kommunikation.

Hvordan bruges den i samspillet med hinanden?

At få sagt det det der kan føles svært at sige.

At værne om motivation og arbejdsglæde.

Dagen vil være delt op i oplæg, gruppesnak og erfaringsudveksling.

Dag 2: 

I arbejdet med alkoholafhængige, møder vi mange udfordringer og di-
lemmaer. Med udgangspunkt i vores erfaringer, tager underviserne fat i 
konkrete daglige udfordringer og problemer. 

Præsentation af dagen

Opsamling fra i går

Den svære samtale/ Lars Stryhn

Gruppearbejde

Blandede bolcher, Alkohol / Anne Monefeldt

Afrunding



Haslev udvidede Højskole
Højskolevej 9
4690 Haslev

tlf. 5631 6111
fax 5631 6169

mail  haslev@huh.as 


