KRAP follow‐up kursus – 8 dage
på Brogaarden i Middelfart, vinter 2018‐19
Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik
‐ for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge
eller med mennesker med særlige behov

Dette KRAP follow‐up kursus er for dig, som allerede har været på et grundlæggende KRAP kursus
(typisk med et omfang på 6‐10 kursusdage) ‐ og som nu ønsker at komme videre. Follow‐up kurset
indeholder en række temaer, som det ikke er muligt at inkludere i et grundlæggende KRAP kursus
‐ og det indeholder desuden træning i det KRAPske håndværk samt i anvendelsen af en række kon‐
krete metoder.
Follow‐up kurset afholdes på kursuscentret Brogaarden i Middelfart. De 8 kursusdage har hver et
overordnet tema (se program på de næste sider), og disse ligger i 4 moduler á 2 dage. Det er muligt
at overnatte på Brogaarden til en rimelig pris, hvis du kommer langvejs fra (se nærmere herom på
www.peterstorgaard.dk/brogaarden).

Deltagere:

Socialpædagoger, speciallærere, socialrådgivere, familieplejere, konsulenter,
sundhedsplejersker, fysio‐/ergoterapeuter, SSP‐medarbejdere, gadeplans‐
medarbejdere ‐ og andre, som arbejder professionelt med udsatte børn/unge
eller med andre mennesker med særlige behov
‐ og som tidligere har været på et grundlæggende KRAP kursus
Op til 24 deltagere
Der udstedes kursusbeviser ved afslutning af forløbet

Sted:

Kursuscentret Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart
(se nærmere om Brogaarden på stedets hjemmeside: www.brogaarden.dk)
Der serveres morgenkaffe fra kl. 8.30, og kursustiden er fra kl. 9.00 ‐ kl. 15.00

Underviser:

Peter Storgård, PsykologKlinikken Hobro
Peters mailadresse er peterstorgaard@gmail.com

Undervisnings‐
former:

Oplæg, diskussioner i plenum, gruppearbejde, praktisk træning, supervision af
egne forløb/opgaver

Litteratur:

Vi vil bruge KRAP bøgerne som basislitteratur.
Der vil ved starten af hver kursusdag blive udleveret kopier af alle de PowerPoint
præsentationer, arbejdsark m.v., vi vil anvende

Datoer:

Torsdag d. 13. + fredag d. 14. december 2018
Torsdag d. 10. + fredag d. 11. januar 2019
Torsdag d. 7. + fredag d. 8. februar 2019
Torsdag d. 7. + fredag d. 8. marts 2019
Der serveres morgenkaffe fra kl. 8.30, og kursustiden er fra kl. 9.00 ‐ kl. 15.00

Pris:

8.800 kr. + moms, alt incl. (morgenkaffe /the, frugt, frokost med øl/vand, efter‐
middagskaffe med kage, kopier af PowerPoint præsentationer, arbejdsark, etc.).

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig via tilmeldingsblanketten bagerst i dette program (som kan
sendes eller mailes) eller ved at sende en email med skemaets oplysninger til
peterstorgaard@gmail.com
Når din tilmelding er modtaget, får du (eller dit arbejdssted) tilsendt en faktura
på depositum (på 2.800 kr. + moms). Når dette er betalt, er din tilmelding binden‐
de – og du vil modtage en email med bekræftelse. En måned før kursusstarten
vil du (eller dit arbejdssted) modtage faktura på restbeløbet (6.000 kr. + moms).
Afbestiller du din plads på kurset mere end 45 dage før start, mister du det indbe‐
talte depositum. Afbestiller du din plads mindre end 45 dage før start, skal du be‐
tale 50% af kursusprisen.
Offentligt ansatte, hvis arbejdssted betaler kursusafgiften, får tilsendt en elektro‐
nisk faktura (og du bedes derfor på tilmeldingen oplyse arbejdsstedets navn,
adresse og EAN‐nummer + navnet på kontaktperson)

Information:

Du er meget velkommen til at kontakte Peter Storgård for nærmere information
om KRAP kurset ‐ på email peterstorgaard@gmail.com eller mobil 2297 4405

De 8 kursusdages temaer:
1) Udvikling / læring / forandring





Udviklingsstier, beskyttende faktorer og risikofaktorer
Modeller for læring og forandring
Den nærmeste udviklingszone NUZO
Hvordan kan udvikling og læring konkret sættes i gang?

2) En konkret case + kognitiv sagsformulering




Elementerne i den kognitive sagsformulering
En konkret case: Overblik, sagsformulering og valg
af pæd. interventioner
At tilrettelægge et pædagogisk forløb ‐ søjlemodellen

3) Autenticitet: Anerkendelsen af dig selv





At være sig selv: Hvorfor kan det være så svært?
Selverkendelse/selvindsigt
Din egen udviklingssti og dine egne udfordringer
Hvornår er du bedst?

4) Neuropædagogik





Den bio‐psyko‐sociale model
Neuropædagogik og KRAP: Vigtige principper
Stress: Hvad fremkalder stress ‐ hos hvem?
Tilrettelæggelse af pædagogiske forløb med udg.punkt i
dysfunktioner/funktionsvanskeligheder

5) De KRAPske metoder og teknikker: Intensiv træning





Håndværket bag metoderne
Sokratisk samtale/dialog
Flere hypoteser & færre fortolkninger
KRAPs skemaer og konkrete teknikker

6) Adfærdspsykologi og adfærdspædagogik





Operant og klassisk betingning
Brug af belønningssystemer
At bruge adfærdsmetoder positivt og i et samarbejde
Den tredie kognitive bølge: DAT, ACT og mindfulness

7) Skriftlig KRAP: Udarbejdelse af beskrivelser + vurderinger





Hvad betyder en KRAPsk tilgang i.f.t. statusskrivelser etc.?
Opbygningen af en beskrivelse
Registrering af data: Hvordan?
Tests og måleredskaber

8) Rammer og konflikter





Rammer i forhold til udvikling/læring
Fysiske og mentale rammer
Konflikter og konflikthåndtering
Den positive rammesætning

PsykologKlinikken,
Adelgade 44, 1. tv.,
9500 Hobro
Mail: peterstorgaard@gmail.com
Mobil: 2297 4405
Web: www.peterstorgaard.dk/krap

Tilmeldingsblanket
KRAP Follow-up kursus i Middelfart
– med start i december 2018
Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik
Navn:
……………………………………………………………………………………..
Privatadresse:
……………………………………………………………………………………..
Privat telefon:

……………………………………………………………………………………..

Privat email:
.......…………………………………………………………………………….
NB: Email-adresserne er vigtige, da du vil modtage bekræftelser mv. som emails
Ansættelsessted:

…………..………………………………………………………………………

Arb. adresse:
med postnummer + by ………………………………………………………………………….
Arb. telefon:
……………………………………………………………………………………..
Arb. email:

……………………………………………………………………………………..

Stilling:
……………………………………………………………………………………..
For offentligt ansatte:
EAN-nummer:
Kontaktperson:
……………………………………………………..
…………………………………………
Når din tilmelding er modtaget, får du (eller dit arbejdssted) tilsendt en faktura på depositum (på 2.800
kr. + moms). Når dette er betalt, er din tilmelding bindende – og du vil modtage en email med bekræftelse. En måned før kursusstarten vil du (eller dit arbejdssted) modtage faktura på restbeløbet (6.000 kr.
+ moms).
Afbestiller du din plads på kurset mere end 45 dage før start, mister du det indbetalte depositum. Afbestiller du din plads mindre end 45 dage før start, skal du betale 50% af kursusprisen.
Tilmeldingsblanketten sendes til:

Peter Storgård,
PsykologKlinikken, Adelgade 44, 1. sal, 9500 Hobro
- eller mailes til: peterstorgaard@gmail.com

