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Københavns Lærerforening inviterer til 

weekendkursus 23.-24. oktober 2020 

på Sinatur Hotel Frederiksdal  
 

 

Målgruppen for denne weekend er primært børnehaveklasseledere, talehørelærere og 

indskolingslærere 

 

Vi har bedt Rasmus Alenkær, psykolog og Ph.d. i kommunikation og inklusion 

om at medvirke med 2 oplæg.  

Fredag - fælles for alle  

Under udvikling sætter Rasmus Alenkær fokus på en række udviklingspsykolo-

giske temaer i et aktuelt, pædagogisk lys. Hvordan udvikler barnets hjerne sig? 

Hvad skal vi være særligt opmærksomme på i en pædagogisk kontekst, så barnet 

udvikler sig mest hensigtsmæssigt? Og hvordan samarbejder vi om opgaven?  

Disse spørgsmål, og mange andre, vil Rasmus Alenkær besvare i sit oplæg, der 

retter sig mod det konkrete arbejde i praksis.  

 

Lørdag – valgmulighed 1 

 

Alt det forældre kan. Med afsæt i sin nye bog ”Alt det som forældre kan – Ro, 

tryghed og fokus i familien” sætter Rasmus Alenkær spotlight på forældrene. 

Hvad kendetegner nogle af de udfordringer, man kan have som moderne forældre? 

Hvordan skaber vi som fagprofessionelle optimale samarbejdsrelationer med alle 

forældre? Og hvad siger man til den forældre, der i sin iver for at være perfekt gør 

det vanskeligt for den fagprofessionelle, at passe sit arbejde? Alt det og meget 

mere besvarer Rasmus Alenkær i sit oplæg. 

 

Lørdag – valgmulighed 2 

 

Servicetjek på tilværelsen v/Michael Wagner Brautsch, sognepræst og 

forfatter.  

  

 Der er sundt en gang imellem at lave te servicetjek på sin tilværelse og forholde 

sig til, hvad den betyder for os og hvordan vi forstår vores værdier. Det kan være 

ved glæde-lige begivenheder eller når en ulykke eller krisesituation rammer os. 

Michael opmuntrer til, at vi forholder os til eksistentielle spørgsmål som: Hvad er 



 

meningen med livet?  Har vi opnået, det vi vil? Hvordan forvalter vi vores tid? Er 

vi til stede i nuet eller kigger vi hele tiden fremad med forhåbning om, at ”det hele 

snart bliver rigtig godt? Hvordan skal vi forholde os både i medgang og modgang? 

Og er der nogle dele af vores tilværelse, vi bør have op til revision? Kort sagt, 

hvad er vigtigt for os og hvorfor er det vigtigt? 

 

Lørdagens program består af 2 forskellige oplæg og du skal vælge ét af dem. 

Se venligst nedenfor! Husk at notere dit ønske, når du tilmelder dig arrange-

mentet! 

  

 Tidspunkter:  
 

Fra fredag 23. oktober kl.15.00 til lørdag 24. oktober 2020 kl. 12.00 med 

efterfølgende frokost. 

 

Sted: Sinatur Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby  

 

Transport: Sørger man selv for. 

 

Tilmelding: På KLF’s hjemmeside klfnet.dk senest 16. september 2020.  

 

Tilmeldingen er bindende, og udeblivelse vil medføre opkrævning af kursets 

kostpris.  

 

Om lørdagen ønsker jeg at deltage i  

 

valgmulighed 1:  Alt det forældre kan 

valgmulighed 2: Servicetjek på tilværelsen 

 

Husk at skrive valgønsket på din tilmelding, under særlige hensyn! Du kan 

kun deltage i det ene oplæg.  

 

Meddelelse om optagelse forventes udsendt i uge 39/20 

 

 

http://www.klfnet.dk/for-medlemmer/kurser/kursustilmelding/

