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Bo Hejlskov Elvén 
25. april 

2019 

Det er med stor begejstring, at vi på Storebæltskolen kan 
præsentere den kendte dansk/svenske psykolog Bo Hejlskov 
Elvén på vores konference! 

Han er meget svær at få fat på, og det er os en stor glæde, at
det er lykkedes for os, i samarbejde med lektor René Kristensen
fra UCL, at få overtalt den inspirerende psykolog til at lægge 
vejen forbi, imellem de store konferencer, som han bidrager til 
over hele verden! 

Bo Hejlskov Elvén er en travl psykolog, forfatter, forsker og 
oplægsholder over hele verden. Han er bosiddende i Sverige, 
men født i Silkeborg, så konferencen gennemføres på dansk! 

Konferencens hovedfokus er at professionalisere det pædagogiske 
arbejde med elever i konfliktsituationer 

Tilmeld dig her 

1.295 kr. 
excl. moms pr. 

deltager 

http://tiny.cc/konferenceapril19 

http://tiny.cc/konferenceapril19
http://tiny.cc/konferenceapril19

















Low Arousal - principper og praksis 

Konferencen præsenterer en forskningsbaseret Low Arousal tilgang til arbejdet med kravtilpasning, 
konflikthåndtering og fysisk vold, bygget på en række centrale principper. 

Teorien bag bliver præsenteret levende og engageret af Bo Hejlskov Elvén gennem første del af dagen. 
Efterfølgende bliver der knyttet praksiseksempler, samt konkrete og enkle metoder til, så der bliver 
konkrete redskaber, at gå hjem med. 

Målgrupper 

Da professionaliseringen af konfliktarbejdet er et tema, der kan appellere til hele den pædagogiske sektor, 
kan målgruppen siges at være meget bred. Konferencen har hovedfokus på specialskoler, men de 17 
principper dækker hele det pædagogiske felt, så pædagoger, ledere og konsulenter i daginstitutioner kan 
ligeledes profitere af at deltage.
De deltagende lærere, pædagoger, konsulenter, psykologer, vejledere, ledere og forvaltningsfolk kan 
glæde sig til at blive inspireret til nye metoder og handlinger på denne forskningsbaserede dag med en 
udsøgt oplægsholder! 

Konflikter, vold og selvskadende adfærd er ret almindeligt 
forekommende i hele det pædagogiske felt. Konferencen Konferencen er for tilbyder teori og metoder til adfærdshåndtering og 
forebyggelse af konflikter, som har vist sig, at have god specialundervisere, men 
effekt. Metoderne bygger på neuropsykologi og affektteori den tilgodeser et bredt felt og tager udgangspunkt i de professionelles måde, at møde 
barnet eller børnene på. af pædagogiske

professionelle, der arbejder 
med børn i udsatte 
positioner i skoler og
institutioner 



	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	 	

Program 

09:00 - 09:30 Registrering og morgenmad 

09:30 - 11:00 Principper for Low Arousal pædagogik 

11:00 - 11:20 Pause 

11:20 - 12:45 Principper for Low Arousal pædagogik 

12:45 - 13:30 Frokost 

13:30 - 14:45 Praktiske metoder baseret på principperne 

14:45 - 15:15 Pause med kaffe, the og kage 

15:00 - 15:30 Praktiske metoder baseret på principperne 

15:30 Tak for i dag 
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Udstiller 
Dansk Psykologisk Forlag 

Dansk Psykologisk Forlag udstiller Bo Hejlskov 
Elvéns udgivelser og andre relevante bøger. 

Forlaget giver et godt tilbud på bøger af Bo Hejlskov 
Elvén på dagen! 

Udstiller 
Forlaget Vektor 

Savner du ny inspiration til din understøttende
undervisning, så skulle du tage et smut forbi
standen fra Forlaget Vektor. 

Her finder du nemlig det første og eneste
læringsmateriale til ADL (almindelig daglig læring),
hvor eleverne gennem materialet bliver guidet 
gennem processer som for eksempel rengøring, 
tøjvask, seksulalitet og meget andet. 

Serien består af bøger samt spil til understøttelse
af indlæringen og er udarbejdet af pædagog Mette
Damkjær. 



















 





















Praktiske informationer 

Transport 
Storebæltskolen ligger tæt på afkørsel 43-Halsskov.
Der er parkeringspladser foran skolen og langs Storebæltsvej. 

Korsør station ligger i gåafstand fra Storebæltskolen. Anslået 
gåtid er 12 minutter. 

Pris 
Det koster 1.295 kr. pr. deltager for hele arrangementet. 

Forplejning
Dagen starter med morgenbrød, kaffe og te.
Der er kaffe, te, sodavand og vand i løbet af hele dagen. Ved 
frokost er der buffet, samt mulighed for at besøge udstillernes 
stande. Om eftermiddagen er der kaffe, te og frugt. 

Tilmelding
På nedenstående link kan I tilmelde jer. Bemærk at sidste tilmelding er mandag d. 18. marts 2019 og at 
elektronisk faktura vil blive fremsendt til det oplyste EAN eller CVR nummer efter denne dato. 

I kan tilmelde jer på http://tiny.cc/konferenceapril19 

Materialer 
Program, materialer og præsentationen hentes her:  kortlink.dk/rzux 

Yderligere informationer 
Vedrørende konferencens indhold: 
Lektor René Kristensen, rekr@ucl.dk eller skoleleder Benjamin Ejlertsen, beejl@slagelse.dk 

Administrative spørgsmål: IT konsulent Jon Engsager, jonbe@slagelse.dk 

I kan se programmet og nyheder på vores hjemmeside www.storebaeltskolen.dk 

Storebæltskolen 
Storebælts Erhvervspark 1 

4220 Korsør 
58 57 23 50 

www.storebaeltskolen.dk 
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iPad Vision 2019 
Pædagogisk teknologi i specialundervisningen 

For femte gang afholder Storebæltskolen konferencen iPad VISION. De sidste 4 konferencer var en stor 
succes med huset fyldt af fagpersoner, som deltog på en dag fyldt med spændende foredrag og 
workshops. 

Erfaringerne fra de tidligere konferencer har givet os lysten til at gentage succesen og gøre dagen endnu 
mere relevant for deltagerne. Denne gang er programmet fyldt med indhold, 
som vil give deltagerne inspiration og konkrete værktøjer, som de kan bruge i 
deres arbejde med børn på specialområdet. 

Målgruppen for konferencen er fagfolk fra specialområdet, som vil bruge iPads 
og teknologi i deres arbejde med elever med særlige behov. Du er måske 
leder, lærer, pædagog, terapeut eller konsulent og søger nye måder at 
integrere iPads og teknologi i dit arbejde. 

På denne konference kan du mødes med fagfolk, som har samme ønske, 
samt høre oplæg fra en række specialister og deltage i workshops, hvor du får 
teknologien i hænderne. 

4. april 
2019 

Læs mere på 

http://tiny.cc/iPadVision2019 

Konferencen 
for fagfolk på

specialområdet
med interesse i 

brugen af
iPads og

teknologi til
elever med 

særlige behov 
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