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Kære deltager til AKT-forløb  
 
Dato for undervisning  
 
Hold 1: 
7/3-8/3-28/3-29/3-2/5-3/5 og 13/6 2017. 
 
Hold 2:  
9/3-10/3-18/4-19/4-8/5-9/5 og 19/6 2017. 
 
Kurset for både hold 1 og 2 afholdes på 
Gadkjærgård kursuscenter,  
Vindingvej 155,  
7100 Vejle 
 
Alle dage kl. 9.00-15.00. Der er 
morgenmad fra 8.30-9.00 alle dage. 
Der er fuld forplejning.  
 
 
Formålet med AKT-funktionen 
AKT-funktionen er defineret ved at 
være en særlig ressourceperson med 
opgaver relateret til inklusion og 
børn og familier med særlige behov. 
Helt overordnet skal AKT-funktionen 
styrke daginstitutioner og dagplejens 
indsats i forhold til tre områder.  

 
 

De tre områder er, som det fremgår, 
overlappende: 
 

 Noget af opgaven omfatter alle børn 
og børnefællesskabet i hele 
daginstitutionen og dagplejen  
(det grønne). 
 

 Andre dele af opgaven er målrettet 
børn, der har behov for en ekstra 
indsats – her kan samarbejdspartnere 
fra TCBU eller sundhedsplejen være 
inddraget (det gule). 
 

 Endelig kan problemstillingerne kræve 
en indsats i familien, hvor 
Familierådgivning eller 
Sundhedsplejen deltager (det røde). 
 
AKT-funktionen løser opgaverne i et 
samarbejde med familien, ledelsen og 
kollegerne i daginstitutionen samt 
dagplejen med samarbejdspartnere 
uden for institutionen – f.eks. TCBU, 
Sundhedsplejen og Familie- og 
Handicaprådgivningen.  
 
AKT-funktionen bidrager her til at 
skabe helhed og sammenhæng i 
indsatsen. 
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Hold 1: 7. og 8. marts 
Hold 2: 9. og 10. marts 
Kl. 9.00 - 9.15:  
Velkomst og rammesætning ved 
Dagtilbud. 
Kl. 9.15 - 12.00:  
Undervisning ved Psykolog Anne 
Dorthe Hasholt. 
Kl. 12.00 - 12.45:  
Frokost.  
Kl. 12.45 - 15.00: 
Undervisning ved Anne Dorthe Hasholt. 
 
Psykolog Anne Dorthe Hasholt vil 
begge dage føre os ind i fundamentet 
for, at arbejde professionelt ud fra 
kognitiv teori og metode. Den kognitive 
tilgang vil give jer et fagligt solidt 
fundament til, at navigere og arbejde i 
menneskelige og psykologiske processer.  
På disse dage vil I blive trænet i at 
arbejde ud fra den kognitive 
grundmodel som forståelses og 
analyseredskab til indsigt og forandring 
hos først og fremmest os selv og i mødet 
med andre. 
 
 
 
 
 

 

 
Hold 1: 28. og 29. marts 
Hold 2: 18. og 19. april 
Kl. 9.00 - 12.00: 
Undervisning ved TCBU. 
Kl. 12.00 - 12.45:  
Frokost.  
Kl. 12.45 - 15.00: 
Undervisning ved TCBU.  
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Hold 1: 2. maj 
Hold 2: 8. maj 
Kl. 9.00 - 12.00:  
Undervisning ved Anne Dorthe Hasholt. 
Kl. 12.00 - 12.45: 
Frokost.  
Kl. 12.45 - 15.00:  
Undervisning ved Anne Dorthe Hasholt.  
 
På denne dag vil I blive præsenteret for 
den kognitive personlighedsmodel, der 
går et ”spadestik” dybere og giver 
muligheden for at forstå egne og andres 
menneskelige reaktioner under pres. I 
vil lære hvor individuelt det er, hvad vi 
oplever som ”kritiske situationer” og 
hvad der vil stresse os hver især.  
I vil blive indført i vigtigheden af 
”mindfulness og evnen til selvberoligelse 
vil blive perspektiveret og trænet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hold 1: 3. maj 
Hold 2: 9. maj 
Kl. 9.00 - 12.00: 
Undervisning ved Marie Hoskins og 
Sallie Andersen fra Familie- og 
Handicaprådgivningen.  
Kl. 12.00 - 12.45: 
Frokost. 
Kl. 12.45 - 15.00: 
Undervisning ved Marie Hoskins og 
Sallie Andersen.  
 
Indhold for dagen vil blive en 
præsentation af Familie- og 
Handicaprådgivningens funktion, 
arbejde og børnesagsforløb.  
En kort introduktion til ICS metoden og 
hvordan modellen hænger sammen 
med øvrige skemaer. Vi vil komme ind 
på den gode statusrapport, hvordan ser 
den ud og hvad skal vi være 
opmærksomme på - objektivitet i 
beskrivelser og faktiske episoder. 
Hvornår skal der foretages en 
underretning og hvordan gøres det?  
Vi vil præsentere vores retningslinjer om 
bekymringstegn og hvad vi gerne vil 
have med, så vi kommer hele vejen 
rundt om barnet. Hvad sker der efter 
en underretning? Hvad vil jeres rolle 
være og hvad kan I forvente af os og 
hvad forventer vi af jer? Vi vil komme 
ind på håndtering af mistanke om 
overgreb mod børn, hvad skal I gøre og 
hvad gør vi?  
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Hold 1: 13. juni 
Hold 2: 19. juni 
Kl. 9.00 - 12.00: 
Undervisning ved psykolog Anne 
Dorthe Hasholt. 
Kl. 12.00 - 12.45: 
Lederne ankommer og vi spiser 
frokost sammen.  
Kl. 12.45 - 15.00: 
Undervisning og opsamling ved Anne 
Dorthe Hasholt.  
 
På dagen vil I få indsigt i forskellige 
personlighedsforstyrrelser, der gør det 
muligt at bevare det professionelle 
fodfæste, også i mødet med meget 
”kantede” personligheder. Vi arbejder 
med forskellige personlighedstyper, 
der vil gøre det muligt for os at blive 
klogere på både egne og andres 
ressourcesider og stressprofiler.  
 
Over middag binder vi det hele 
sammen og laver et overblik samt 
gennemarbejder hvad den nye viden 
og træning betyder for jer personligt 
og professionelt, samt hvordan den 
kan integreres i det daglige arbejde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktpersoner 
 
Karin Vikær Hermansen  
Pædagogisk konsulent for inklusion 
og specialpædagogik 
Mail: kaher@vejle.dk   
Tlf.:  76 81 50 86  / 51 16 27 17 
 
Jette Hummel  
Pædagogisk konsulent for 
uddannelse og pædagogisk udvikling  
Mail: jehkr@vejle.dk  
Tlf. 76 81 50 84 / 60 44 55 47 
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