Dansk Tourette Forening indbyder til temaaften om

Snoezelen – sansning, velvære & udvikling
for vores udfordrede børn
Målgruppe
Pædagoger, lærere og SFO-medarbejdere samt forældre og pårørende til udfordrede børn med fysisk
og psykisk funktionsnedsættelse, som fx Tourette Syndrom, ADHD, Aspergers Syndrom, Autisme mfl.

Dato:

Onsdag den 16. januar 2013, kl. 18.30

Sted:

Store Sal, Hovedbiblioteket i Sønderborg, Kongevej 19, 6400 Sønderborg.

Tilmelding:

Med antallet af deltagere til lottemithordsen@gmail.com
Senest den 11. januar, 2013. Det er gratis at deltage.

Program
Kl. 18.30

Velkomst på vegne af Tourette Foreningens Lokalgruppe Syd v/ Lotte Mi Thordsen

Kl. 18.32

Snoezelen – et redskab til øget livskvalitet
v/ Lykke Frost Thorup, børnefysioterapeut & Majbritt Lind, specialpædagog – begge fra
Handicapcenter Kornvangen, Esbjerg.
 Hvad er Snoezelen – målgruppe og definition
 Hvordan kan Snoezelen bruges
 Hvad kan opnås via Snoezelen
 Hvordan støttes udfordrede børn bedst til at få noget positivt ud af Snoezelen
 Der inddrages forskellige cases
 Spørgsmål fra salen

Kl. 20.45

Kort pause. (Det er valgfrit, om du bliver til næste indlæg specifikt om Tourette Syndrom).

Kl. 21.00

Om Tourette Syndrom v/ Thorsten Schumann, overlæge ved Børnepsykiatrisk ambulatorium
Åbenrå.
 Hvad ved vi om Tourette i dag, herunder lyd-, bevæge- og tanketics
 Hvordan ”opfører” tics sig
 Hvordan kan vi forholde os til tics på en konstruktiv måde
 Ledsageforstyrrelser
 Livskvalitet
 Spørgsmål fra salen

Ca. kl. 21.45

Farvel og tak for i aften

Lykke Frost Thorup er uddannet fysioterapeut i Esbjerg i 2003 og har siden arbejdet som børnefysioterapeut
bl.a. i Specialbørnehaven Kornvangen, hvor hun har været siden 2004.
Majbritt Lind er uddannet pædagog i 1988 og har siden da arbejdet med børn og unge med nedsat fysisk og
psykisk funktionsniveau. I de sidste 14 år har hun arbejdet i Specialbørnehaven Kornvangen, Esbjerg.
Majbritt og Lykke har stor interesse for Snoezelen. Deres indfaldsvinkel til Snoezelen er den praksiserfaring, de
har tilegnet sig gennem brug af Snoezelhuset i Esbjerg, som er tilknyttet Specialbørnehaven Kornvangen.
Teoretisk har de opsøgt viden ved bl.a. at deltage i Snoezel-konferencer og ved at være aktive i ”Netværk for
snoezelen i DK”, hvor de har deltaget i flere af deres studieture i ind- og udland. Majbritt og Lykke har sammen
afholdt flere kurser om Snoezelen. Læs mere om Snoezelen på www.snoezelnet.dk eller www.isna.dk
Thorsten Schumann er specialeansvarlig overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling KoldingAugustenborg. Han har gennem mange år været medansvarlig for regionens matrixgruppe i
børneneuropsykiatri og klinisk, forsknings- og undervisningsmæssigt beskæftiget sig med børn med
opmærksomheds- og autismespektrumforstyrrelser, Tourette Syndrom, OCD, depression mm.

Læs mere om Tourette Syndrom på Dansk Tourette Forening’s hjemmeside
www.tourette.dk

