
 

 

SANSEBEARBEJDNING I EN 
PÆDAGOGISK KONTEKST  
- En pædagogisk metode med fokus på adfærd, 

neurologi og sanser 
 

Kurset er målrettet fagpersoner, der arbejder med borgere 

med særlige behov. På kurset får du en konkret metode til at 

forstå sanserne, og hvordan de påvirker menneskets adfærd.  

 

Kurset er bygget op omkring metoden Sensational 

Environments, som er et supplement til den 

neuropædagogiske praksis.  

 

På kurset får du den sidste nye viden om sansernes betydning 

for borgernes potentiale for udvikling, og hvordan du tolker 

borgerens adfærd ud fra et sansemæssigt og neurologisk 

perspektiv. Med udgangspunkt i kursisternes og 

undervisernes egne erfaringer vil kursets metode være 

praksisnært med fokus på konkrete handlemuligheder, som 

kan bruges direkte i den pædagogiske hverdag.  

 

Vores kursister har efterfølgende sagt:  

 

”Lærerigt og brugbart. Undervisning der er til at forstå”  

 

”Dejligt med gode eksempler. Meget velforberedte og 

professionelle”  

 

DET VIGTIGSTE REDSKAB ER DIG SELV!  
 

Kurset giver dig også mulighed for at få en større forståelse 

af dig selv ud fra et sansemæssigt og neurologisk perspektiv. 

Som personale påvirker vi borgerne med vores adfærd og 

handlinger. Derfor har vi en vigtig rolle i at være bevidste om, 

hvordan vores egen adfærd påvirker borgerens, så vi kan 

anvende os selv i målet om at nå borgerens nærmeste 

udviklingszone. 

 

”I har været levende og inspirerende at høre på”  

 

Vi har i mere end ti år brændt for at udbrede viden om 

sansernes betydning for vores udvikling og adfærd og 

specialiseret os i mennesker med særlige behov. Vi er meget 

personlige i vores undervisning og deler gerne både 

personlige og arbejdsmæssige erfaringer.  

 

”Underviserne havde et godt samspil og supplerer hinanden 

godt”  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Dato 

D. 22.11.2017 kl. 8.30-16.30. 

 

Sted:  

Job-, Aktivitets- og 

Kompetencecenteret,  

Sandtoften 3, 2820 Gentofte  

 

Pris: 

1.500 kr. per person inkl. 

forplejning (særlige kosthensyn 

meddeles ved tilmelding).  

 

Tilmelding:  

Senest d. 13.11.2017 på mail:  

centerforspecialterapi@gentofte.

dk.  

 

Ved tilmelding skal du oplyse 

navn på deltager, arbejdsplads, 

faktureringsadresse, EAN-

nummer, CVR.nr., mail og tlf.nr.

  

Max antal deltagere: 15  

 

Læs mere på 

www.centerforspecialterapi.dk 

eller ring på tlf.: 39 98 79 16.  

 

Undervisere:  

Maria Sørensen og Andrea 

Hadberg, ergoterapeuter fra 

Center for Specialterapi. Har 

begge mange års erfaring i at 

arbejde med sansebearbejdning 

og adfærd i forhold til mennesker 

med særlige behov. 

 

      
 

 
 

Dette kursus udbydes også som 

huskursus. 


