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FORORD

Elever med specialpædagogiske behov kan have 
brug for hjælp til at skabe den udvikling, der gør 
dem i stand til at opnå et liv med størst mulig 
grad af med- og selvbestemmelse og højest mulig 
livskvalitet. 

Vi på Firkløverskolen ser det som vores fornem-
meste opgave, at sørge for at vores elever opnår 
den hjælp, som kan gøre dem i stand til at udvikle 
sig og kompensere for deres vanskeligheder og 
dermed bane vejen for det selvbestemmende og 
kvalitetsfyldte liv. 

På Firkløverskolen er det derfor vores mission, at vi 
med udgangspunkt i vores elevers særlige behov, 
arbejder med deres faglige, sociale og personlige 
progression.

OM VORES KURSER
Firkløverskolen har som mål at levere ambitiøse 
kurser og workshops for fagpersonale og pårø-
rende, der samarbejder med børn med diagnoser 
indenfor ADHD- og autismeområdet.

Firkløverskolen har en særlig høj specialiserings-
grad netop indenfor disse områder. 

Alle vores konsulenter har i mange år varetaget op-
gaver med udredning, testning og behandling samt 
rådgivning, supervision og undervisning indenfor 
ADHD- og autismeområdet.

Konsulenterne på Firkløverskolen er altid opmærk-
somme på at et frugtbart samarbejde med børn 
med autisme og/eller ADHD bør tage udgangs-
punkt i børnenes perspektiv og ønsker. 

Vi lægger ligeledes vægt på at skabe grobund for 
den stærkest mulige samarbejdsalliance mellem 
børn med autisme og/eller ADHD og deres pårø-

rende og professionelle samarbejdspartnere. Der tages således på Firkløverskolen 
afsæt i fælles faglig forståelse for elevernes perspektiv og forudsætninger med 
udgangspunkt i en systemisk forståelsesramme.

PRAKTISK INFO
Alle kurser afvikles på: 
Firkløverskolen, Borup Byvej 14, 8920 Randers NV

Priser:
Heldagskurser: 
1.000,- kr. pr. person inkl. forplejning og materialer.

Halvdagskurser:
500,- kr. pr. person inkl. forplejning og materialer.

Ved fl ere end 10 deltagere fra samme institution gives
en rabat på 25%.

Der udstedes personligt kursusbevis ved alle kursers
afslutning.

Deltagerantal: 
Maks. 30 personer.

Kursusansvarlig: 
Firkløverskolens Konsulentgruppe.

Tilmelding: 
Bindende – senest 3 uger før kursets afvikling til 
mariann.nielsen@randers.dk.

For kurser for fagpersoner bedes angivet:
Navn, arbejdssted, EAN nr. og CVR nr.
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INGE LORENZEN - PSYKOLOG
 

Kompetenceområder:
 Supervision, rådgivning, undervisning
 Psykologisk udredning
 Viden om børn og unge med ASF, ADHD 
 og lignende udviklingsforstyrrelser

Erhvervserfaring og efteruddannelse:
 Arbejdet indenfor senhjerneskadeområdet
 Arbejdet i Børn og unge, Århus Amt
 VISO-specialist gennem fl ere år
 Tilknyttet Autismelinjen på Paderup Gymnasium
 ADOS-certifi ceret
 Kognitiv terapi 
 Systemisk organisation og ledelse

LINA GRITH RISHØJ - PSYKOLOG

Kompetenceområder:
 Specialiseret indenfor autisme og komorbide lidelser hos børn og voksne
 Psykologisk udredning, testning og behandling
 Supervision, rådgivning og undervisning

Erhvervserfaring og efteruddannelse:
 VISO-specialist og autismekonsulent gennem fl ere år
 Leder af konsulentenhed på autismeområdet
 Udvikling og projektstyring
 Psykolog i børne- og ungdomspsykiatrien gennem fl ere år
 Uddannet i psykologisk testning
 Mentaliseringsbaseret psykoterapeutisk erfaring

THOR AARUP - PSYKOLOG

Kompetenceområder:
 Særlig viden om børn og unge med angst
 Psykologisk udredning og testning
 Erfaring med individuelle- og gruppebehandlingsforløb
 Rådgivning, sparring og supervision

Erhvervserfaring og efteruddannelse:
 Psykolog i PPR i forskellige kommuner
 Psykolog i Børne- og ungdomspsykiatrien
 Uddannet i psykologisk testning
 Har igangsat Cool Kids gruppeforløb
 Erfaring med den kognitive, narrative og systemiske tilgang i behandlingsforløb
 Har arbejdet med børn og unge med anden etnisk baggrund
 Erfaring i forhold til børn med autisme, ADHD, angstlidelser og depression

JANE BJERREGAARD - UU-VEJLEDER

Kompetenceområder:
 Uddannelsesvejledning
 Bred vejledning af personale indenfor uddannelses- og erhvervsområdet
 Vejledning af personale i det specialpædagogiske felt
 Viden om børn og unge med ASF, ADHD og lignende udviklings- forstyrrelser

Erhvervserfaring og efteruddannelse:
 Mange års erfaring med arbejdet indenfor specialområdet  i Randers Kommune
 Vejlederuddannet
 Uddannet indenfor systemisk organisation og ledelse
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Kursus: ADHD, autisme og specialpædagogik

Kursusdato: 17/9-2018

Tidsrum: 8:30 - 15:30

Underviser: Inge Lorenzen

Sted: Firkløverskolen

Priser: 1.000,- kr. pr. heldagskursus

Deltagere: Maks. 30 personer.

Tilmeldingsfrist: Bindende senest 3 uger før start

Målgruppe
Medarbejdere fra skoler, institutioner, specialklasser og specialskoler, der er forholdsvis nye i 
forhold til at arbejde indenfor det specialpædagogiske område.

Overordnet formål
Formålet er, at introducere kursisterne for teori om udviklingsforstyrrelser, og introducere 
specialpædagogiske metoder.

Indhold
Kursisterne introduceres for den teori, der ligger til grund for forståelsen af børn og unge med 
udviklingsforstyrrelser, samt for arbejdsmetoder der lægger vægt på, at differentiere mellem 
elevens adfærd og de grundlæggende vanskeligheder, som udløser en given adfærd.

Desuden introduceres kursisterne for specialpædagogiske værktøjer, der i dagligdagen kan 
kompensere for nogle af elevens vanskeligheder.

Kursisterne vil under kurset have mulighed for at arbejde med nogle af ovennævnte værktøjer, 
med henblik på at vurdere hvordan de kan indgå i kursistens egnen praksis.

Konkret udbytte
Kursisterne vil opnå teoretisk viden om ADHD, autisme og udviklingsforstyrrelser, og de vil 
have opnået kendskab til specialpædagogiske metoder. Kursisten vil have haft lejlighed til at 
refl ektere over egen praksis. Formålet er, at introducere kursisterne for den teori, der ligger til 
grund for forståelsen af børn og unge med udviklingsforstyrrelser. 
Der introduceres under kurset forskellige specialpædagogiske værktøjer, der kan kompensere 
for elevens grundlæggende vanskeligheder.
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NYESTE VIDEN OM 
ADHD OG ASF

Kursus: Nyeste viden om ADHD og ASF

Kursusdato: 11/2-2019

Tidsrum: 8:30 - 15:30

Underviser: Lina Grith Rishøj

Sted: Firkløverskolen

Priser: 1.000,- kr. pr. heldagskursus

Deltagere: Maks. 30 personer.

Tilmeldingsfrist: Bindende senest 3 uger før start

Målgruppe
PPR, skoler og dagtilbud der samarbejder med elever, der har en 
gennemgribende udviklingsforstyrrelse, og som ønsker at blive opdateret i 
nyeste forskning og viden inden for området ASF.

Overordnet Formål
Gennem undervisningen gives fælles faglig indsigt i den nyeste forskning 
inden for området ASF, hvorved deltagerne på kurset og efterfølgende kan 
integrere denne viden i eget praksisfelt. 
 

Indhold 
Der tilbydes således indføring i nyeste teorier og forskning på ASF-området, 
og undervisningen vil således fokusere på:
- Autisme og Empati
- Vermeulens  ”Autism, Happiness and Wellbeing”

Der vil endvidere være indlagt øvelser, hvor man kan tage udgangspunkt 
I egne “cases”, og arbejde med hvordan man konkret vil kunne justere og 
forbedre egen praksis.

Konkret udbytte
Medarbejderne får tilført nyeste viden om autisme og ADHD, hvorved der 
etableres et fælles fagligt fundament for at forny egen pædagogisk praksis.

Kursus: Dialogorienteret konflikthåndtering - low arousal

Kursusdato: 10/10-2018

Tidsrum: 8:30 - 15:30

Underviser: Inge Lorenzen

Sted: Firkløverskolen

Priser: 1.000,- kr. pr. heldagskursus

Deltagere: Maks. 30 personer.

Tilmeldingsfrist: Bindende senest 3 uger før start

Målgruppe
Medarbejdere fra PPR, skoler og specialklasse og specialskoler.

Overordnet formål
Kursets formål er, at belyse, hvordan man kan foregribe konflikters 
opståen, håndtere udviklingen af en konflikt, samt sikre en professionel 
opfølgning for både elev og medarbejder. Kurset vil derfor omhandle 
både medarbejderens og elevens perspektiv.

Indhold
Med baggrund i den eksisterende lovgivning og Firkløverskolens politik 
på området vil kurset i konflikthåndtering fokusere på nogle af de 
dilemmaer, den enkelte medarbejder og teamet kommer til at stå i. Når 
mødet mellem elever, eller medarbejder og elev, udvikler sig i en konf-
liktfyldt retning, er en forståelse af elevens personlige forudsætninger 
væsentlige, og der vil på kurset være  lejlighed til at drøfte, hvordan 
medarbejderne gennem en professionel og specialpædagogisk indsats, 
kan arbejde med at nedtrappe konflikter i hverdagen og i tilspidsede 
situationer via en low arousal tilgang.

Konkret udbytte
Der vil være fokus på teori og praksis, og kurset vil inddrage kursist-
ernes oplevelser fra hverdagen. På trods af, at der tages udgangspunkt 
i Firkløverskolens politik, har erfaring vist at kurset også opleves 
relevant af eksterne deltagere. 

DIALOGORIENTERET 
KONFLIKTHÅNDTERING
- LOW AROUSAL
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Kursus: Dialogorienteret konfl ikthåndtering - low arousal

Kursusdato: 10/10-2018

Tidsrum: 8:30 - 15:30

Underviser: Inge Lorenzen

Sted: Firkløverskolen

Priser: 1.000,- kr. pr. heldagskursus

Deltagere: Maks. 30 personer.

Tilmeldingsfrist: Bindende senest 3 uger før start

Målgruppe
Medarbejdere fra PPR, skoler og specialklasse og specialskoler.

Overordnet formål
Kursets formål er, at belyse, hvordan man kan foregribe konfl ikters 
opståen, håndtere udviklingen af en konfl ikt, samt sikre en professionel 
opfølgning for både elev og medarbejder. Kurset vil derfor omhandle 
både medarbejderens og elevens perspektiv.

Indhold
Med baggrund i den eksisterende lovgivning og Firkløverskolens politik 
på området vil kurset i konfl ikthåndtering fokusere på nogle af de 
dilemmaer, den enkelte medarbejder og teamet kommer til at stå i. Når 
mødet mellem elever, eller medarbejder og elev, udvikler sig i en konf-
liktfyldt retning, er en forståelse af elevens personlige forudsætninger 
væsentlige, og der vil på kurset være  lejlighed til at drøfte, hvordan 
medarbejderne gennem en professionel og specialpædagogisk indsats, 
kan arbejde med at nedtrappe konfl ikter i hverdagen og i tilspidsede 
situationer via en low arousal tilgang.

Konkret udbytte
Der vil være fokus på teori og praksis, og kurset vil inddrage kursist-
ernes oplevelser fra hverdagen. På trods af, at der tages udgangspunkt 
i Firkløverskolens politik, har erfaring vist at kurset også opleves 
relevant af eksterne deltagere. 

MINDFULNESS OG 
NÆRVÆR I ARBEJDET M. 
BØRN OG UNGE - DEL II

Kursus: Mindfulness og nærvær i arbejdet m. børn og unge II

Kursusdato: 6/3-2019 & 27/3-2019

Tidsrum: 8:30 - 12:00

Underviser: Thor Aarup

Sted: Firkløverskolen

Priser: 500,- kr. pr. halvdagskursus

Deltagere: Maks. 30 personer.

Tilmeldingsfrist: Bindende senest 3 uger før start

Målgruppe
Kurset henvender sig til fagpersoner, som arbejder med børn og 
unge, og som gerne vil opnå en større viden vedrørende nærvær og 
mindfulness i det pædagogiske arbejde. Det kan f.eks. være i PPR-
regi og skoler, der beskæftiger sig med dette område. Det er ikke en 
forudsætning, at man som kursusdeltager har været på det første 
mindfulnesskursus. 

Overordnet Formål
Formålet er, at give større indblik i, hvordan lærere og pædagoger kan 
inddrage mindfulness i skole- og fritidsdelen.  

Indhold 
På kurset vil der blive præsenteret erfaringer fra skoler, som arbejder 
med mindfulness, og der vil være eksempler på, hvorledes man 
konkret kan skabe nærvær i undervisningen og andre pædagogiske 
sammenhænge. 

Konkret udbytte
Som deltager på dette kursus, er der mulighed for at få en større ind-
sigt i mindfulness og nærværs betydning, i det pædagogiske arbejde 
med børn og unge. Kurset kan inspirere til, at komme i gang med at 
arbejde med mindfulness i skolen og få konkrete øvelser med derfra. 

DIALOGORIENTERET 
KONFLIKTHÅNDTERING
- LOW AROUSAL
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NÅR BØRN IKKE KOMMER I SKOLE

Kursus: Når børn ikke kommer i skole

Kursusdato: 9/4-2019

Tidsrum: 8:30 - 15:30

Underviser: Inge Lorenzen

Sted: Firkløverskolen

Priser: 1.000,- kr. pr. heldagskursus

Deltagere: Maks. 30 personer.

Tilmeldingsfrist: Bindende senest 3 uger før start

Målgruppe
Medarbejdere fra PPR, skoler og specialklasser og specialskoler, der arbejder med elever, der 
har eller er i risiko for at udvikle skolevægring.

Overordnet formål
Formålet er, at beskrive kompleksiteten i de mekanismer, der kan føre til skolevægring, samt 
de udfordringer, der ligger i at tilrettelægge en hverdag, der muliggør en tilbagevenden til 
skolen.

Indhold
Forældre og skole oplever i stigende grad, at det kan være vanskeligt for et barn/ung at 
komme i skole, og både forældre og skole oplever afmagt i sådanne situationer. Forskningen 
på området er stadig sparsom, men de studier og erfaringsopsamlinger, der er lavet peger på 
følgende betydningsfulde faktorer:
- Årsagerne til skolefravær er multifaktorelle.
-  Det bedste resultat opnås ved inddragelse af forældre og ved at inddrage barnets perspektiv
-  Det er en langvarig proces, at få barnet tilbage i skolen med stor risiko for tilbagefald

Konkret udbytte
På kurset vil ovenstående aspekter blive belyst.
Stigningen i skolevægringssager ses over hele landet, og flere kommuner arbejder med, at 
udvikle manualbaserede værktøjer til at imødegå problemet. Der vil på kurset blive fremlagt 
eksempler på disse værktøjer
Kursisterne vil få mulighed for at arbejde med egne skolevægringssager
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MENTALISERING I DET PÆDAGOGISKE 
ARBEJDE MED BØRN OG UNGE

Kursus: Mentalisering i det pædagogiske arbejde med børn og unge

Kursusdato: 7/5-2019 & 29/5-2019

Tidsrum: 8:30 - 12:00

Underviser: Thor Aarup

Sted: Firkløverskolen

Priser: 500,- kr. pr. halvdagskursus

Deltagere: Maks. 30 personer.

Tilmeldingsfrist: Bindende senest 3 uger før start

Målgruppe
Kurset henvender sig til fagpersoner, som i det daglige arbejder med udsatte børn og unge, der 
har vanskeligheder med mentalisering – f.eks. børn som har autisme, ADHD, tilknytningsforsty-
rrelser og traumeramte.  

Overordnet Formål
Formålet er, at tilbyde konkrete pædagogiske redskaber og modeller i forhold til at arbejde 
med mentalisering i relation til børn og unge. 

Indhold 
Der vil indgå viden fra mentaliseringsområdet, og undervisningen vil bestå af:
- Teoretisk indføring i viden vedrørende mentalisering hos udsatte børn og unge
- Arbejde med konkrete øvelser og cases i forhold til at arbejde med mentalisering som 
   fagperson i en pædagogisk kontekst. 
- Fokus på hvordan man kan arbejde med mentalisering i skolen.

Konkret udbytte
Som deltager på dette kursus, er der mulighed for at få en generel viden om mentalisering 
hos børn og unge. Herudover vil man få mulighed for at tilegne øvelser og redskaber, som kan 
anvendes i arbejdet med børn og unge, som har vanskeligheder med mentalisering.
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ASF MED KRAVAFVISENDE ADFÆRD 
(PDA)

Kursus: ASF med kravafvisende adfærd (PDA)

Kursusdato: 28/2-2019

Tidsrum: 8:30 - 12:00

Underviser: Lina Grith Rishøj

Sted: Firkløverskolen

Priser: 500,- kr. pr. halvdagskursus

Deltagere: Maks. 30 personer.

Tilmeldingsfrist: Bindende senest 3 uger før start

Målgruppe
PPR, skoler og dagtilbud der samarbejder med elever, der har en udpræget kravafvisende 
adfærd, og en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, og som ønsker at blive opdateret på 
videns og pædagogiske redskaber i forhold til denne problematik. 

Overordnet Formål
Gennem undervisning og casearbejde (både hjemme og på kurset) gives faglig indsigt i PDA og 
den relevante pædagogiske tilgang, hvorved deltagerne på kurset efterfølgende kan arbejde 
videre med og integrere denne viden i eget praksisfelt. 

Indhold 
Der tilbydes således indføring i viden om PDA, ligesom der vil være ”øvebaner”, hvor der arbe-
jdes med problematikker fra egen praksisfelt. 
Endvidere tilbydes konkrete pædagogiske metoder, og tilgange til samarbejdet med elever 
med PDA. Dette med udgangspunkt i socialkonstruktivistisk og systemisk forståelse.

Konkret udbytte
Gennem dette kursus tilbydes viden om PDA, og konkrete pædagogiske metoder, og tilgange 
til at fremme samarbejdet med elever med PDA problematikker. Endvidere er der mulighed for 
at afprøve metoder i egen praksis, og modtage feedback herpå på anden kursusdag, således 
at disse metoder vil kunne implementeres efter endt kursus. 
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ANGST HOS BØRN OG UNGE 
– HVORDAN HJÆLPER VI DEM?

Kursus: Angst hos børn og unge – hvordan hjælper vi dem?

Kursusdato: 8/11-2018 & 29/11-2018

Tidsrum: 8:30 - 12:00

Underviser: Thor Aarup

Sted: Firkløverskolen

Priser: 500,- kr. pr. halvdagskursus

Deltagere: Maks. 30 personer.

Tilmeldingsfrist: Bindende senest 3 uger før start

Målgruppe
Kurset henvender sig til fagpersoner, som arbejder med børn og unge, der lider af angst. Det 
kan f.eks. være i PPR-regi og skoler, der beskæftiger sig med dette område. 

Overordnet Formål
Formålet er, at give indblik i hvad der kan være årsager til angst hos børn og unge, og hvordan 
man hjælper dem til at håndtere disse angstvanskeligheder. Der vil fokus på principperne fra 
Cool Kids programmet, som er funderet i kognitiv adfærdsterapi.  

Indhold 
Der inddrages viden vedrørende angstområdet, og angst hos børn med autisme. Der vil være 
en præsentation af Cool Kids programmet generelt, og Cool kids programmet tilpasset børn 
med autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Undervisningen vil bl.a. bestå af:
- Teoretisk viden vedrørende angst hos børn og unge.
- Arbejde med case-eksempler indenfor angstområdet.
- Indføring i principperne i Cool Kids programmet. 
- Overføring af Cool Kids metoden til skoleområdet

Konkret udbytte
Som deltager på dette kursus, er der mulighed for at få en generel viden om angstområdet og 
angst hos børn og unge med autisme. Man vil desuden kunne få indsigt i behandlingsprincip-
perne i Cool Kids programmet, og arbejde konkret med hvordan denne metode kan overføres 
til skoleområdet.
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Kursustilmelding
Bindende tilmelding - senest 3 uger før 
kursets afvikling til: mariann.nielsen@randers.dk.

HUSK:  
Angivelse af navn, arbejdssted, EAN nr. og CVR nr.

For pårørendekurser: 
Navn, adresse, CPR nr. og barnets/den unges alder.

Firkløverskolen, Borup Byvej 14, 8920 Randers NV
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