
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagligt Kursus 

 

For medlemmer af Pædagogisk Psykologisk 

Forening og Dansk Psykologforening 

 

14.-16. marts 2023 

Hotel Nyborg Strand 

 



 

Pædagogisk Psykologisk Forening 



 

Pædagogisk Psykologisk Forening  
 
Velkommen  
til Pædagogisk Psykologisk Forenings faglige kursus for psykologer og 
pædagogiske psykologiske konsulenter på Hotel Nyborg Strand fra den 14. 
til den 16. marts 2023.  
Kurset henvender sig til foreningens medlemmer samt alle psykologer i 
Dansk Psykolog Forening. 
 
I år afvikles kurset under overskriften  

 

Skolefravær som overlevelsesstrategi 

En af de helt store udfordringer i dag er elevfravær i skolen, som ses som 
mistrivsel i skolen.  Rapport fra 2022 ”Svigt af børn i Danmark” fra Børns Vilkår 
og Trygfonden viser, at flere og flere børn og unge føler sig ensomme, børn 
med en diagnose har en dårligere skolegang og har sjældent eller aldrig lyst til 
at gå i skole. Kun to ud af ti lærere i undersøgelsen vurderer, at samarbejdet 
med PPR i høj eller meget høj grad er velfungerende. 
  
Med dette kursus vil PPR-psykologer og PPR-konsulenter og vejledere blive 
klædt på med viden om forskningen fra praksis bag skolefravær med ønske om 
at bidrage til at skabe bevægelser og resultater i PPRs tværfaglige samarbejde 
omkring skolefravær og skoletilvalg.   
Hvilke læringspsykologiske kompetencer skal sættes i spil, når PPR er med på 
holdet for at sætte forandringer i gang.  
Kursets forskellige oplæg vil sætte spot på, hvad vi kan gøre i supporten i den 
pædagogiske psykologiske rådgivning for at styrke det forebyggende og 
helhedsorienterede arbejde omkring mistrivsel og skolefravær. 

 
Det faglige kursus vil give inspiration til at styrke psykologernes position ude i 
læringsmiljøerne, når de indgår i dagtilbuds og skolers kapacitetsopbygning og 
er med til at opbygge robuste fællesskaber. Altid med det udgangspunkt at 
børnene er de vigtigste evidensmarkører i de professionelles samarbejde om at 
skabe en positiv udvikling. 
 



 

Det faglige Kursus 2023 afvikles over 3 dage. 
 
Ved indsendelse af kursusbevis og program for Nyborg Strand kan kurset 
søges godkendt i forhold til de øvrige specialistuddannelser.  
 
Det overordnede formål med det faglige kursus er at sætte fokus på PPR’s 
faglige arbejde i gode kollegiale rammer. 
 
Vi glæder os til at se jer alle på Nyborg Strand den 14., 15. og 16. marts 
2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Program og det faglige indhold  
 
Program 
 
Tirsdag den 14. marts: 
10.00-12.00: Ankomst og fagligt oplæg i plenum  
12.00-13.00: Frokost 
13.00-17:00: Fælles dialoger i plenum om skolefravær med oplæg fra PPRs 
praksis 
18.30-: Middag og socialt samvær 
 
 
Onsdag den 15. marts: 
09.00-12.00: Oplæg 1 
12.00-13.30: Frokost 
13.30-16.30: Oplæg 2 
18.30- Festmiddag  
21.30 : Musik med band 
 
Torsdag den 17. marts 
09.00-12.00 Fagligt oplæg 
12.00 – Afslutning, kursusbevis og hjemrejse 
 
 
 
Indhold  
 
Tirsdag: 
 
10.00 – 14.30 
 
”Unges mistrivsel og mestring” med Noemi Katznelson, Ungdomsforsker, 
Ålborg Universitet 

Vi ser et stigende antallet af unge i mistrivsel, nogle med depression og 
angst. Når vi kigger tilbage på børne- og ungdomslivet, hvad er det for 
faktorer, der har betydning for trivslen? Hvad bør vi i PPR og skole bliver 
klarere på og bidrage med ind i de forebyggende indsatser tæt på 
børnenes og de unges miljøer.  
 



 

Kl. 14.45- 16.45:  
 
”Erfaringer på tværs af landets kontorer” med Kim Lundquist m.fl. fra 
PPF 
Små oplæg fra PPR med erfaringsudveksling om forebyggelse af mistrivsel 
og skolefravær 
 

  
Onsdag  

9.00 – 12.00  

” Fællesskabende didaktikker”, Helle Rabøl Hansen, ph.d. i pædagogisk 

psykologi 

Oplægget tager udgangspunkt i, hvad der fremmer læring i fællesskabet, en 

mobningsfri kultur og didaktikker der engagerer eleverne og hindrer isolation 

og fravær   

 

13.30-16.30 

” Skolevægring hos elever med ASF”, Pia Terkelsen, cand. pæd. psyk. og 

klinisk psykolog i Center for Autisme 

Oplægget giver viden om de faktorer, som fører til og vedligeholder 

skolevægring hos elever med ASF. Der vil ligeledes blive sat fokus på de 

faktorer, som kan beskytte mod og reducere skolevægring og PPRs rådgivning 

ind i det. 

 

Torsdag: 
 
9.00 – 12.00  
 
”Kreative læreprocesser til forebyggelse af skolefravær i skolen” med Lene 

Tanggaard, psykolog, professor Ålborg Universitet og rektor på Designskolen. 

Hvad skal vi i den pædagogiske psykologiske rådgivning være optaget af, når vi 

som forandringsaktører rådgiver i forhold til børn og unges læring og 

motivation i skoler og dagtilbud? 

Kl. 12.00: Afslutning, kursusbevis og hjemrejse. 



 

Evaluering:  
I lighed med tidligere vil der kort tid efter det faglige kursus blive 
fremsendt et evalueringsskema til deltagerne. 
Alle opfordres kraftigt til at udfylde evalueringsskemaerne. Kun gennem 
deltagernes kommentarer til kurset og årsmødet kan vi gøre det bedre. 
 
 

Oplysninger: 
Uddannelsessporene er underlagt DP´s regler for afvikling af kvalificerende 
tilbud. Det forudsætter som udgangspunkt, at du deltager i kurset 100% af det 
afsatte timetal. Ved eventuelt fravær udstedes et kursusbevis, såfremt 
fraværet ikke overstiger 10%. Der vil ske en registrering af fremmøde på de 
enkelte spor.  
 
Ifølge reglerne for afvikling af kvalificerende tilbud er undervisningen også 
underlagt bestemte formkrav. 
 
Alt kursusmateriale bliver elektronisk, og kan downloades på PPFs 
hjemmeside www. skolepsykologi.org med dit log-in. . For deltagere, der 
ikke er medlem af PPF sendes kursusmaterialer pr. mail.  Det er deltagers 
eget ansvar at printe materialet ud eller at medbringe tablets/PC til 
kurset. Det er kun deltagere, som er tilmeldt Nyborg Strand kurset, der 
har adgang til kursusmaterialet. 
   

 
Tilmelding og info:  

 
Tilmelding er senest mandag den 9. januar 2023  
 
Tilmeldingen skal ske elektronisk via link på www. skolepsykologi. org  
 
Ved tilmelding er det vigtigt, at du er registreret med korrekt 
arbejdssted i systemet.  
Er du medlem bedes du opdatere dine arbejdsgiveroplysninger, så din 
faktura bliver fremsendt til rette modtager. (Se under Mine Data – her 
kan du opdatere private/arbejdsgiveroplysninger.)  
 
HUSK EAN-nr. Skal opgives ved tilmelding, hvis din arbejdsgiver skal 
betale og ønsker elektronisk afregning. 



 

 
Optagelse sker i den rækkefølge, man tilmelder sig. 
Ved overtegning vil de sidst tilmeldte blive kontaktet af sekretariatet mhp. 
et alternativt valg.  
 

Kursusafgift: 
Kursuspakke på enkeltværelse er 5.300 kr. ex. moms.  
Kursuspakken er incl. alle måltider. 
Hotellet står for tildelingen af de enkelte værelser.  
 
Individuelle ønsker for kursusdeltagelse: 
Deltagere, som ikke ønsker at benytte kursuspakken, kan tilmelde sig 
kurset til nedenstående priser: 
 
Kursusafgift m. frokost tirsdag og onsdag 3500 kr. ex. moms.  
 
Middag aften (tilkøb): 650 kr.  
 
Man er velkommen til at afregne i 2022  
Der er mulighed for at afregne i 2022. Hvis du/din arbejdsplads ønsker 
det, skal du efter tilmelding sende en mail til info@skolepsykologi.org  
– husk at angive dit navn eller dit medlemsnummer- 
 
Alternativ indkvartering: Nyborg Turistbureau, tlf. 65 31 02 80  
Alternativ bespisning: Bistroen - Restauranten v. egen foranstaltning. 
 
Ingen tilbagebetaling ved afbud efter 9. januar eller ved manglende 
fremmøde 
 

Yderligere oplysninger: 
Kan indhentes ved kursussekretariatet, hvortil alle henvendelser i 
forbindelse med kurset i øvrigt bedes rettet. 
 
Pædagogisk Psykologisk Forening 
Knabrostræde 1, 1. sal 
1210 København K 
Mail: info@skolepsykologi.org 
 
 
 

mailto:info@skolepsykologi.org


 

Kursusleder: 
Tine Frisk Nygaard og Jette Lentz 
 
 
Udstillere, forventelig: 
Dansk Psykologisk Forlag a/s 
Hans Reitzels Forlag 
Hogrefe Psykologisk Forlag 
Pearson  
 
Kursussted: 
Hotel Nyborg Strand 
Østerøvej 2 
5800 Nyborg  
Telefon 65 31 31 31, Fax: 65 31 37 01  
e-mail: nyborgstrand@nyborgstrand.dk  
www.nyborgstrand.dk 

 
 
Nyborg Banegård ligger max. 5 minutters kørsel fra Nyborg Strand. 
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