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Introduktion til relationspædagogik og relationsskabende 
mekanismer og hvordan denne forståelse kan benyttes i prak-
sis. (4 timer)
Med udgangspunkt i SPUKs model ’Systematisk Hverdagspæda-
gogik’ undervises du i tilrettelæggelsen af de pædagogiske ind-
satser, så de imødekommer børn og unges behov. Det sker 
ud fra fire kernebegreber: Struktur, relation, omsorg og magt.  

Kursusdagen afholdes den 13. november 2016.

Relationspædagogikken og dens anvendelse i praksis. (7 timer) 
Struktur, relation, omsorg og magt. Struktur kan gennem faste ram-
mer, rytmer og afklarede normer for adfærd medvirke til at skabe den 
ro for det enkelte barn til at indgå i udviklende samspil med de voksne. 
(fortsættelse fra modul 1)

Kursusdagen afholdes den 08. januar 2017.

Struktur og relation som udviklingsforudsætninger. (7 timer)
Relationen mellem den voksne og barnet er forud sætningen for bar-
nets udvikling. Den tillidsfulde og udviklende relation hviler blandt 
andet på den ro og forudsigelighed i hverdagen, som strukturen er 
med at give. Det er derfor vigtigt at se struktur og relation som ud-
viklingsforudsætninger, der ikke kan stå alene. Magt, som indgår i alle 
relationer mellem mennesker, ses som konstruktiv i forhold til, at vi 
som voksne har indsigt i livsområder, som den unge ikke har indsigt i 
og hermed kan påvirke den unge i en socialt hensigtsmæssig retning. 

Kursusdagen afholdes den 19. marts 2017.

Systematisk hverdagspædagogik med fokus på omsorgsde-
len. (7 timer)
 Systematisk Hverdags pædagogik tager udgangspunkt i en tredeling af 
omsorgen - udviklingsomsorg, opdragelsesomsorg og behovsomsorg. 
Med disse tre omsorgsbegreber vil der blive sat fokus på, hvad børne-
ne og de unge har brug for, hvad det kræver at give denne omsorg, og 
hvem der kan give den. 

Kursusdagen afholdes den 28. maj 2017. 

Systematisk  
hverdagspædagogik 

i arbejdet 
med udsatte børn og unge.

Invitation til 4-dages kursus med SPUK:

Hvis børn og unge, der anbringes uden-
for hjemmet, skal udvikle sig i de døgn-
foranstaltninger, som de anbringes i, 
kræver det, at der er tilstrækkelig ro 
omkring hverdagslivet. SPUK har ud-
viklet modellen ’Systematisk Hverdags-
pædagogik’. Med udgangspunkt i denne 
model er det muligt at tilrettelægge de 
pædagogiske indsatser, så de imøde-
kommer børn og unges behov.

Modellen tager udgangspunkt i fire ker-
nebegreber, som altid bør være en del 
af anbringelsesstedets pædagogiske 
refleksioner. Disse er struktur, relation, 
omsorg og magt.  SPUK vil praksisnært 
undervise i begreberne og hvilke me-
toder, der kan anvendes for at sikre, 

at pædagogikken medvirker til, at det 
enkelte barn eller ung samt gruppen af 
børn og unge får nøjagtig den indsats, 
som hver enkelt har brug for i sin udvik-
lingsproces. 

Struktur kan gennem faste rammer, 
rytmer og afklarede normer for adfærd 
medvirke til at skabe den ro for det en-
kelte barn/ung til at indgå i et udviklen-
de samspil med de voksne på anbringel-
sesstedet. En struktur er ofte vanskelig 
at opretholde på et anbringelsessted, 
fordi de voksne ofte vil have forskellige 
opfattelser af, hvordan en hverdag skal 
se ud. Det kan betyde, at de unge får 
en mindre forudsigelig hverdag, end de 



og unge. Peter  er en erfaren under-
viser og han er konsulent indenfor 
både myndigheds- og foranstalt-
ningsområdet.

Peter har arbejdet som konsulent 
og projektkoordinator i Socialmini-
steriets konsulentvirksomhed UFC 
Børn og Unge (1996-2004) og i 
SPUK (fra 2005), på krisecenter for 
unge samt som sagsbehandler og 
mellemleder i forvaltninger. Han er 
forfatter og medforfatter på bl. a. 
Fra udsat til værdsat, De 4 Årstider, 
2012, Døgnanbringelse. Vilde piger, 
virksomme veje, SPUK, 2011 samt 
Døgnanbragte unge og rusmidler – 
en håndbog for døgnmedarbejdere, 
2008.

Klaus Goldschmidt Henriksen, 
partner og chefkonsulent ved SPUK. 
Klaus er uddannet socialpædagog 
og har mange års erfaring fra praksis 
på institutioner og i kommuner med 
arbejdet med udsatte børn og unge,  
samt fra metodeudvikling inden for 
det sociale og pædagogiske felt.

Klaus har særlig viden omkring pæ-
dagogisk arbejde i forhold til udsatte 
unge, herunder kriminalitetstruede 
unge, udadreagerende unge og psy-
kisk sårbare unge. Han har arbejdet 
med unge på døgninstitutioner og 
opholdssteder og har bl.a. været 
konsulent og projektkoordinator i 
Socialministeriets konsulentvirksom-

har brug for i deres udviklingspro-
ces.

Relationen mellem den voksne og 
barnet/den unge er forudsætningen 
for barnets/den unges udvikling. 
Den tillidsfulde og udviklende rela-
tion hviler blandt andet på den ro 
og forudsigelighed i hverdagen, som 
strukturen er med til at give. Det er 
derfor vigtigt at se struktur og rela-
tion som udviklingsforudsætninger, 
der ikke kan stå alene.

Magten indgår i alle relationer mel-
lem mennesker. Magten kan ses som 
konstruktiv, fordi det bl.a. er gennem 
magten, at vi som voksne har mulig-
hed for at påvirke de børn og unge,  
vi arbejder med. Her skal magt na-
turligvis ikke forstås som magtan-
vendelse, men som den magt, det 
giver, at den voksne har indsigt i 
livsområder, som den unge ikke har 
indsigt i, og dermed kan være den, 
der påvirker barnet eller den unge 
i en socialt hensigtsmæssig retning. 
Magten er i et professionelt perspek-
tiv altid et tema, der skal underka-
stes refleksion, fordi den - hvis den 
anvendes i sin ikke-konstruktive 
form - kan ende som manipulation 
og overgreb, og hermed ikke får po-
sitiv betydning for det relationelle 
samspil mellem voksen og barn/ung.

Omsorgen er et helt centralt ele-
ment i det pædagogiske arbejde. 

Systematisk Hverdagspædagogik 
tager udgangspunkt i en tredeling 
af omsorgen: Udviklingsomsorg, op-
dragelsesomsorg og behovsomsorg. 
Med disse tre omsorgsbegreber vil 
der blive sat fokus på, hvad børnene 
og de unge har brug for, hvad det 
kræver at give denne omsorg, og 
hvem der kan give den.

Endelig vil der blive sat fokus på 
målrettethed i det pædagogiske 
arbejde, hvor sagsbehandlerens 
handleplan (jvf. SEL §50) er det 
styringsredskab, der skal medvirke 
til at definere de pædagogiske ind-
satsområder, mens udviklingsplanen 
definerer hvilke interventionsformer, 
der skal anvendes. 

Praktisk info: 
Uddannelsen afholdes på Åløkke Allé 
5, 5000 Odense C. Alle dage i tids-
rummet 9.00 - 17.00. 

Morgenkaffe, frokost og eftermid-
dagskaffe med kage er inkluderet i 
prisen.

Kursusundervisere: 

Peter Jensen, partner og chef-
konsulent i SPUK. Peter er uddan-
net socialformidler og cand. scient. 
adm. Han har mange års erfaring fra 
praksis på institutioner og i kommu-
ner med arbejdet med udsatte børn 

hed UFC Børn og Unge (2000-2004) 
og i SPUK (fra 2005). Herudover 
har han været leder og iværksætter 
på skole-, behandlingshjem, ung-
domspension mv. 

Klaus er medforfatter på bl. a. Det 
gode efterværn. Tidligere anbragte 
unges positive fortællinger om efter-
værn. Servicestyrelsen 2011 og So-
cial og pædagogisk håndbog – Kon-
taktperson. SPUK 2011

Pris og tilmelding:
Kursusforløbet koster i alt 7.900,- 
kroner ekskl. moms. 

Ved tilmelding til enkeltdage er 
prisen for første kursusdag (á 4 
timer) kr. 1500,- ekskl. moms, mens 
efterfølgende kursusdage (á 7 
timer) koster kr. 2300,- ekskl. moms 
pr. dag. 

For yderligere information om kur-
susforløbet, kan du kontakte uddan-
nelsesleder Christian Søllested Han-
sen på tlf. 22 44 78 66.

Bindende tilmelding sker via www.
skoleterapeuten.dk, eller ved henven-
delse til Christian Søllested Hansen på  
cs@skoleterapeuten.dk


