Invitation til GRATIS SENSE TEMADAG den 6. oktober 2017

Individuelle sensoriske behov og strategier
– Hvordan kan vi gøre en trivsels- og udviklingsmæssig
forskel for mennesker med sanseforstyrrelser?
Hvad | Individuelle sensoriske mønstre og behov |
Strategier og sensoriske redskaber
Bearbejdningsforstyrrelser i det sensoriske system kan påvirke vores funktion i
hverdagen, vore valg i tilværelsen, vore relationer – og ikke mindst vores trivsel.
4 hovedkategorier af sansemønstre, samt tilknyttede behov og adfærd,
gennemgås og der gives eksempler på, hvilke strategier man kan benytte sig af,
for at imødekomme sansemæssige behov i hverdagen.
Metoder til udredning og belysning af sensoriske bearbejdningsforstyrrelser,
både hos børn og voksne præsenteres.
Temadagen byder på både teoretisk og praktisk viden og tager udgangspunkt i
Winnie Dunn’s teoretiske og praktiske tilgang til individuelle sensoriske behov
samt neurofysiolog Dr. Stephen Porges’ viden om Vagus nervens betydning for et
afbalanceret fysiologisk stadie, som udgangspunkt for kontakt, relation, kommunikation, socialt samspil og læring.

Hvem | Oplæg v. Ingelis Arnsbjerg, ergoterapeut
Ingelis er privatpraktiserende ergoterapeut med autorisation i Danmark
og USA.
Ingelis er på 18. år indehaver af virksomheden Sans og Samling.
Hun har specialiseret sig i børn og unge med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser gennem universitetsstudier i USA, diverse ansættelser i
specialbørnehaver, på specialskoler samt børneafdelinger på hospitaler
i både Danmark og USA.

Program
9.30-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30

Velkommen - The/Kaffe
Oplæg v. Ingelis Arnsbjerg
Pause - Sandwich og vand
Produktafprøvning i auditoriet v. Zibo Athene
Oplæg v. Ingelis Arnsbjerg
Afrunding/opsamling

Hvor | Ses vi den 6. oktober?
Professionshøjskolen Metropol, Det store auditorium
Sigurdsgade 26, 2200 København N

OBS: Tilmelding på info@ziboathene.dk senest den 16. september.

Vi glæder os til at se dig til en inspirerende og lærerig dag!
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