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SPÆNDENDE FOREDRAG
PÅ HIMMELEV
– et behandlingstilbud til børn og unge

Autisme set i et socialt og udviklingsrelateret perspektiv

Psykolog Jannik Beyer
Leder af specialfunktionen autisme og ADHD under Socialstyrelsen

25. januar 2013
kl. 12-15
– sandwich fra kl. 11.30

Foredraget vil belyse, hvordan vi i disse år ændrer syn på autismediagnosen, på autismespektret
og på de problematikker og muligheder, som ligger bagved – herunder »Autisme set som
risikoprofil og som udviklingsprofil«, »Vil nye diagnosekriterier ændre synet på autisme?«,
»Hvad blev der af pigerne?«, »Hvordan får vi mere fokus på udviklingspotentialer og
medborgerskab?«, »Nogle væsentlige udviklingstendenser på området.«

Hvordan lever man i kvalitetens tidsalder? – Perspektiver og Paradokser

Peter Dahler-Larsen
Professor, Institut for Statskundskab

22. marts 2013
kl. 12-15

Hvorfor har kvalitetsbegrebet så meget vind i sejlene for tiden, når det ret beset er et flydende
begreb? Hvordan kan man evaluere ud fra forskellige kvalitetsperspektiver? Og hvilke
konsekvenser har de mange målinger af kvalitet?
Peter Dahler-Larsen er forfatter til bogen »Kvalitetens Beskaffenhed.«

– sandwich fra kl. 11.30

Stress eller trivsel – hvad siger forskningen?

Bobby Zachariae
Professor, dr.med., cand. psych.

7. juni 2013
kl. 12-15
– sandwich fra kl. 11.30

Et voksende antal danskere oplever sig som stressede. Betydningen af stress varierer imidlertid fra
person til person, hvilket bl.a. hænger sammen med forskelle i livsomstændigheder, personlighedstræk og måden, hvorpå vi håndterer eller ”mestrer” stresspåvirkninger. Foredraget giver et overblik
over en række centrale begreber og resultater indenfor stressforskningen og beskriver en række centrale forhold og ”kompetencer”, som beskytter mod udbrændthed og negative konsekvenser af stress.

Børn og unge med autisme – deres seksuelle udvikling

Rikke Thor
Sexolog og sygeplejerske

2. september 2013
kl. 12-15

Foredraget vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne og vil omhandle den
naturlige seksualitet gennem barn og ungdom. Vi vil tale om seksualitet, fra man bliver født til pubertet, om børn, nysgerrige kropslege og om det svære (og måske dejlige) med kærester, grænser
og grænsesætning, og om dialogen mellem voksen og barn/ung om seksuelle emner.

Kommunikation

01070

Januar 2013

– sandwich fra kl. 11.30

Tilmelding

Ring til Himmelev på telefon 47329500.

Pris

300 kr. pr. foredrag
1000 kr. for alle 4 foredrag ved samlet bindende tilmelding
www.himmelevbehandlingshjem.dk

