»Pressede unge««««
– tro som ressource

Kursusdag med fokus på unges fællesskaber,
mistrivsel og oplevelse af pres samt ressourcerne
i kristen tro.
Kurset er for efterskole-, udskolings- og gymnasielærere og
-ledere fra skoler med kristent værdigrundlag.

16. marts 2023 på Børkop Højskole
Arrangør: Kristent Pædagogisk Institut

Mange børn og unge mistrives i vores tid, og flere oplever et pres, som
mindsker deres livsmod og trivsel. På skoler rundt omkring i landet er det en
velkendt virkelighed, som kan opleves uhåndterlig og uoverskuelig at manøvrere i. Vi ønsker med denne kursusdag at sætte fokus på de pressede unge og
deres virkelighed for bedre at forstå, hvad der rører sig og for at gøre os tanker
om, hvordan vi som lærere og voksne kan spille en rolle for de pressede unge,
der er i vores nærhed og skabe gode rammer for trivsel.
Vi har inviteret tre kompetente foredragsholdere, som fra forskellige vinkler
vil undersøge, hvad der rører sig blandt de unge og i deres fællesskaber, og
hvordan tro kan være en ressource i mødet med pressede unge.

PROGRAM

»
»
»

09.30:

Ankomst. Kaffe og brød

09.50:

Velkomst ved Hanne Terp Legarth

10.00:

Foredrag: Unge i mistrivsel – hvad presser unge i dag, og hvordan
opleves den psykiske mistrivsel blandt unge? ved Maria Kofod
Techow, afdelingsleder for Psykiatri og Eksistens på Center for
Familieudvikling
Spørgsmål og plenumsamtale

»
»

11.15:

Pause

11.30:

Foredrag: Ungefællesskabers bidrag til trivsel og mistrivsel blandt
unge ved Maria Bruselius-Jensen, lektor på Center for Ungdomsforskning (Cefu) ved Aalborg Universitet
Spørgsmål og plenumsamtale

»

12.45:

Frokost og gruppesamtale på tværs af skoler
Pause

»

14.00:

Foredrag: Kilder til mening og trivsel – tro som en ressource for børn
og unge ved Dorte Toudal Viftrup, lektor på Syddansk Universitet ved
forskningsgruppen ”Eksistentiel og Åndelig Omsorg”
Spørgsmål og plenumsamtale

»

15.15:

Afrunding ved Hanne Terp Legarth
Kaffe og kage

»

FOREDRAGSHOLDERNE
Maria Kofod Techow er leder af afdelingen for
Psykiatri og Eksistens hos Center for Familieudvikling og har en specialistuddannelse i klinisk
psykologi. Hun har lang terapeutisk erfaring og er
optaget af familiers og unges trivsel. I foredraget
undersøges kompleksiteten i og baggrunden for
den stigende psykiske mistrivsel blandt unge, og
der gives et indblik i de unges oplevelse af pres og
mistrivsel.

Maria Bruselius-Jensen er lektor på Center for
Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet og
forsker i ungdomsliv. Hun er i disse år optaget af
at nuancere vores forståelse af fællesskaber. Med
afsæt i nye forskningsresultater fra Center for
Ungdomsforskning præsenterer hun en nuanceret forståelse af, hvad et ungefællesskab er i dag.
Gennem oplægget udfoldes og eksemplificeres
det, hvordan unges relationer med hinanden
udfolder sig i ungdomslivet og herunder ungdomsfællesskabers betydning for unges sociale trivsel og
mistrivsel.

Dorte Toudal Viftrup er psykolog og arbejder som
lektor på Syddansk Universitet. Hun er tilknyttet forskningsgruppen ”Eksistentiel og Åndelig
Omsorg”, som forsker i åndelige og eksistentielle
behov hos syge borgere og bl.a. søger at afdække,
hvilken betydning et eksistentielt og åndeligt rum
har for sundheden. Hun er primært optaget af at
forske i børn og unges åndelige og eksistentielle
behov og udvikling. I foredraget udfoldes tro og
åndelighed som en ressource i mødet med pressede unge, og der reflekteres over behovet for et
åndeligt sprog og en åndelig dimension i vores tid.

Kurset arrangeres af Kristent Pædagogisk Institut (KPI), som
er en organisation, der arbejder med at gennemtænke samspillet mellem kristendom og pædagogik, og som ønsker at
udruste faggrupper og enkeltpersoner, som er optaget af
spørgsmål vedrørende undervisning og opdragelse ud fra et
kristent livs- og menneskesyn. Se mere på www.kpi.dk.

Dato: 16. marts 2023
Sted: Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop
Pris: 1250 kr.
Kursusleder er Hanne Terp Legarth, Institutleder i Kristent Pædagogisk Institut. For
spørgsmål vedrørende kurset eller andre henvendelser til KPI kan Hanne kontaktes på
hanne@kpi.dk eller 20 20 41 34.
Tilmelding: Tilmelding til kurset sker på mail til kontor@kpi.dk. Her skal angives deltagernes navne, adresser og mail-adresser samt navnet på skolen. Efter tilmeldingsfristen udsendes oplysning om betaling.
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