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INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2022 

 

Forældre og professionelle. Samarbejdet om barnet – Hvordan kvalificerer vi samarbejdet og 
holder omsorgsgenet intakt.  

Vel mødt til specialpædagogisk landskonference, som har fokus på arbejdet i og omkring bar-
net, der er i særlige udfordringer og deres forældre.  

Ovenstående fordrer en fagprofessionel tilgang, hvor du som pædagog - sammen med din 
faglighed – er dit eget vigtigste arbejdsredskab, hvilket til tider kan sætte det emotionelle i 
fokus i arbejdet med både børn og deres forældre.  

Der er mange måder at forebygge omsorgstræthed og samtidig tale om, hvordan vi højner 
trivsel, samarbejde og arbejdsglæde. Hvordan vi hjælper forældrene med at skabe en god og 
nyttig, narrativ ramme for deres særlige fortælling – "sorgens og kærlighedens nødvendige 
fortælling", når de er forældre på livstid, og de udfordringer, dette kan give, som sorg og fø-
lelsesmæssig belastning.  

Vi har arbejdet for at skabe et varieret program, som rammer bredt i ind i vores fagprofessio-
nelle arbejde.  

Navne du møder på årets konference: 

Annette Due Madsen  

Christian Juul Busch 

Rikke Smedegaard 

Anne Mette Sohn  

Anne Mette Kirk  

 

Vel mødt til tre faglige dage, hvor vi ser frem til at få tanket op og blive beriget med nye fag-
lige input og nye muligheder for mestring.  

Tilmeld dig årets konference og nyd tre dage i selskab med nogle fantastiske oplægsholdere 
og kolleger fra nær og fjern.  

 

Styregruppen 
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Indhold  

Foredrag, workshops, markedsplads og ikke mindst erfaringsudveksling. 

 

Tid og sted 

Landskonferencen afholdes igen på Kursuscenter Brogaarden i Strib ved Middelfart på Fyn og 
finder sted i dagene 28., 29. og 30. september 2022. 

 

Deltagerkreds 

Landskonferencen henvender sig til medarbejdere og ledere, der arbejder i dag-, døgn- eller 
aflastningsinstitutioner for børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne i alderen 0-6 år.  

Den henvender sig også til medarbejdere og ledere, der arbejder i specialgrupper, samt små-
børnsvejledere, pædagogiske konsulenter og andre, der beskæftiger sig med specialpædago-
gikken. 

 

IDÉ–Bank/Markedsplads:  

Stedet, hvor I har mulighed for at dele småt og stort. I kan medbringe plancher, opslag, kon-
kreter, billeder - printet eller digitalt (husk at medbringe noget, det kan afspilles på) - eller 
noget andet, som viser, hvordan I arbejder, hvilken god idé I har fået, eller hvordan I anvender 
diverse materialer.  

Tanken er, at vi kan inspirere hinanden og komme i snak med hinanden om, hvordan vi hver 
især arbejder inden for det specialpædagogiske felt.  

Vores ønske er, at stedet bliver der, hvor vi ”hænger ud” i pauserne.  

 

Workshops: Jeres egne workshops er altid populære. I jeres tilbagemeldinger til arbejdsgrup-
pen får workshops altid stor ros. De er en kilde til gensidig inspiration.  

De valgte workshops følger ikke nødvendigvis konferencens tema. En workshop består af op-
læg, debat, erfaringsudveksling m.m. 

Vær opmærksom på, at der er én gratis plads på konferencen til den, der afholder workshop, 
såfremt der er tilmeldinger nok til, at workshoppen kan afholdes. Der skal være 10 tilmeldte, 
for at workshoppen afholdes. Altså én gratis plads, selvom der er flere oplægsholdere.  
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Program:  
Onsdag den 28. september 

12.00 – 13.00 Ankomst – indkvartering – let frokost 

13.00 – 13.15 Åbning af konferencen 

13.15 – 14.45 Annette Due Madsen og Christian Juul Busch – Den forbudte sorg  

14.45 – 15.15 Kaffepause 

15.15 – 17.00 Annette Due Madsen og Christian Juul Busch – Den forbudt sorg – forsat  

17.00 –17.30 Pause  

17.30 - 19.00 Middag (buffet) 

19.15 - 20.15 Rikke Smedegaard - Ida er pisseprovokerende 

 

Torsdag den 29. september 

07.30 – 08.45 Morgenmad 

08.45 - 09.00 Morgensang og introduktion til dagen 

09.00 –10.30 Workshop 1-4 

10.30 – 11.00 Pause 

11.00 – 12.30 Workshop 5-9 

12.30 – 13.30 Frokost  

13.30 – 16.00 Anne Mette Sohn – Forebyggelse af omsorgstræthed                       

16.00 – 18.45 Tid til pause, erfaringsudveksling og evt. en lille gåtur 

18.45 – 24.00 Festmiddag   

 

Fredag den 30. september  

07.30 – 08.45 Morgenmad 

08.45 – 09.00 Morgensang og introduktion til dagen 

09.00 – 11.30 Anne Mette Kirk – Da min søn fik autisme og det rystede min verden.  
 På den gode måde.  

11.30 – 12.00 Evaluering – afslutning 

12.00 – 13.00 ”To go” frokost og afrejse 
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Beskrivelse af oplægsholdere og indhold 
Annette Due Madsen og Christian Juul Busch:  

Titel på oplæg: Den forbudte sorg 

Annette og Christian møder forældrene i sorgen over, at de har fået et barn med særlige be-
hov og efterfølgende mødet med forældrene, når der sættes ord på de følelser, forældre kan 
opleve af skyld og skam. 

Psykolog og familieterapeut Annette Due Madsen  

Annette vil i sit oplæg bl.a. komme ind på: 

• Sorgen, der rammer forældre, der får et barn med særlige behov 
• De store arbejdsbyrder og frustrationer, som ofte rammer forældre, der skal være ”små-

børnsforældre” på livstid  
• Den dårlige samvittighed, forældre ofte oplever i forhold til eventuelle søskende 
• Den modsatte separationsproces og de ambivalente følelser, som forældre til handicap-

pede børn ofte skal gennemgå  
• Hvad forældre til børn med særlige behov ofte har brug for i deres kontakt med alle ”sy-

stemerne”, herunder kommune, sundhedsvæsen, pædagoger, lærere, aflastningsperso-
nale osv. 

Hospitalspræst Christian Juul Busch  

Christian giver dig et praksisnært indblik i og redskaber til:  

• Hvordan vi møder forældrene i "Den "forbudte" sorg" – sorgen over at få et "andet" barn 
end "drømmebarnet"  

• Vigtigheden af at give forældrene lejlighed til at tale om "den forbudte sorg"  
• Den skyld, skyldfølelse og skam, som hyppigt forekommer hos forældre, der får et barn 

med særlige behov, herunder hvordan vi skelner mellem reel skyld, irreel skyld og skam  
• Hvordan vi taler meningsfuldt med forældre om skyld, skyldfølelse og skam uden at for-

øge eller negligere skyldfølelsen, men tværtimod hjælper dem med at tolke deres skyld-
følelse som udtryk for omsorg og kærlighed  

• Hvordan vi hjælper forældrene med at skabe en god og nyttig narrativ ramme for deres 
særlige fortælling – "sorgens og kærlighedens nødvendige fortælling" 

Rikke Smedegaard:  

Uddannet pædagog i 1996 med mere end 25 års erfaring med pædagogisk arbejde inden for 
såvel almen- som specialområdet. Jeg har både arbejdet i SFO, på behandlingshjem og i net-
værk for unge og voksne. Desuden har jeg cirka 10 års erfaring med at arbejde med inklusion 
på skoler.  

Har i en årrække taget aktivt del i den offentlige debat og skrevet debatindlæg og kronikker. 
Forfatter til bogen ”Ida er pisseprovokerende”, som udkom på Akademisk Forlag i 2020.  

Titel på oplæg: Ida er pisseprovokerende 

Når vi, som fx pædagoger, sygeplejersker og terapeuter, arbejder professionelt med relatio-
ner, involverer vi os følelsesmæssigt. Det kan ikke undgås: Vi har vores faglighed som ballast, 
men vi går på arbejde med os selv som redskab. 

Jeg mener, at vi skal væk fra begrebet den professionelle distance. Vi skal netop ikke distan-
cere os fra vores følelser. Vi skal forholde os til dem. Vi skal gøre op, med ideen om, at man 
ikke er professionel, hvis man er følelsesmæssigt engageret i sit arbejde: Når man har med 
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mennesker og menneskers udvikling at gøre, er følelsesmæssig involvering, nærhed og pro-
fessionalisme ikke hinandens modsætninger. De er hinandens forudsætninger. Men hvis vi 
tier, ignorerer og skammer os over vores følelser, så kan vi ikke handle professionelt på dem. 
Og vi risikerer at svigte både os selv og dem, som vi har ansvar for. 

Med udgangspunkt i min bog, Ida er pisseprovokerende – en bog om følelser i pædagogisk ar-

bejde, vil jeg komme med eksempler på egne møder med børn og unge, og fortælle om, hvor-
for det er så vigtigt, at vi forholder os til vores følelser, i stedet for at distancere os fra dem. 

Anne Mette Sohn:  

Anne-Mette Sohn er uddannet pædagog og cand.pæd. i pædagogisk psykolog. Hun har spe-
cialiseret sig i low arousal, autisme, hjerne og sanser, forældresamarbejde og senest compas-
sion og forebyggelse af omsorgstræthed. Hun er forfatter til flere fagbøger og en enkelt ro-
man, og så er hun det, man kan kalde en rigtig fagnørd.  

Titel på oplæg: Forebyggelse af omsorgstræthed 

Anne-Mette Sohn vil i dette oplæg kredse om forskellige måder at forebygge omsorgstræt-
hed og samtidig tale om, hvordan vi højner trivsel, samarbejde og arbejdsglæde. Som pæda-
gog er du - sammen med din faglighed - dit eget vigtigste arbejdsredskab, og det kan til tider 
slide på følelserne i arbejdet med både børn og deres forældre. Anne-Mette ser på praksis fra 
både en professionel vinkel og som forældre til et barn - nu ung mand - med autisme, hvilket 
betyder, at hun forstår et mere nuanceret blik på denne del af praksis.  

Du kommer til at lære om VIK modellen, som hjælper dig med at skelne mellem, hvad der er 
vilkår, og hvad du har indflydelse på og kontrol over. Grundlaget for Anne-Mettes arbejde er 
compassion, som du vil få en forståelse af. Både i kraft af de følelsesregulerende systemer i 
hjernen, men også i forhold til at vide, at der er en afgørende forskel mellem empati og com-
passion. Det gode samarbejde er en af vejene til at forebygge at løbe tør for omsorg, og det 
gælder både over for forældre, leder og andre samarbejdspartnere, men også mellem kolle-
ger. Derfor taler vi også om affektsmitte, sårbarhed i samarbejdet og hvad modstand er for 
en størrelse. Desuden introduceres self-compassion. Det oversættes bedst til omsorg for din 
egen lidelse, og forstås som en måde at passe på sig selv.  

Oplægget veksler mellem oplæg, sidemandsrefleksioner og små øvelser.  

Anne Mette Kirk:  

Titel på oplæg: Da min søn fik autisme, og det rystede min verden. På den gode måde. 

I det rørende, humoristiske og ekstremt ærlige foredrag fortæller Anne Mette Kirk om omgi-
velsernes reaktion, om sønnens udfordringer, hendes egne bekymringer og om lykken, der 
viste sig at lure lige om hjørnet. 

Gennem anekdoter, mødet med fordomme og selvironi deler Anne Mette ud af de lektier, 
hun dagligt lærer af sin søn. Som at gribe nuet, følge sin egen stemme og aldrig frygte det, 
der er anderledes. Hun skærer ind til benet, hvad det vil sige at have et barn med særlige be-
hov. Både hvilke udfordringer det giver, men også hvilken gave det er at se verden med helt 
nye briller. 

Få udvidet din horisont, rykket ved dine fordomme og få et solidt smil plantet på læben un-
der dette autentiske foredrag af en formidler i topklasse. 

Foredraget er relevant både for sundhedsfaglige, der til daglig arbejder med autisme, og for 
forældre, der har børn med diagnosen. 
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Workshops 

 
 

Beskrivelse af workshops 
 
1.  Nest i Børnehuset Bøgen 

Børnehuset Bøgen har det seneste år arbejdet med at implementere Nest i den pædagogiske 
praksis. Nest pædagogik drejer sig om at skabe sammenhæng mellem både det faglige pæda-
gogiske fundament, værdier og børnesyn, den måde, en personalegruppe organiserer og 
strukturerer deres samarbejde på, og de pædagogiske metoder, som de anvender.  

I workshoppen vil der være en kort teoretisk gennemgang af Nest. Teorien vil blive understøt-
tet af eksempler fra hverdagen, som afspejler hvordan Nest har givet værdi for både børn og 
medarbejdere i Børnehuset Bøgen. Dette omhandler for eksempel overblik, organisering, 
strukturering, visuelle støttesystemer, fællesskab, kommunikation, rollefordeling og samar-
bejde. Der præsenteres et konkret eksempel på en pædagogisk udfordring fra hverdagen, 
hvor Nest inddrages i arbejdet for at opnå en positiv udvikling.  

 

Workshop Emne Institution 
 

1 Nest i Børnehuset Bøgen  
 

Trine Tougaard Andreasen og 
Sofie Kloppenborg Jørgensen, 
pædagoger i Bøgen, Skander-
borg 

2 Theraplay inspireret arbejde i Kornvangen Rikke Heide Mogensen og 
Sara Hestehave, pædagoger i 
Kornvangen, Esbjerg  

3 Forældreinddragelse i en  
specialbørnehavegruppe  
 

Jette K.H. Skov, Specialgrup-
pen Børnehaven Gl. Kongevej, 
Nørresundby 

4 Børn med multiple funktionsnedsættelser – 
idéudveksling  

Susan Rasmussen, Solsikken, 
Guldborgsund  

5 Fun Funktion Fysioterapi!  Anja Dortans-Fröhlich, Fysio-
terapeut Børnehuset Sønder-
skov, Sønderborg 

6 Musikpædagogiske aktiviteter i Skovbrynet  Bennedikte Ulnits og Susanne 
Gritzmann, Specialdagtilbud 
Skovbrynet, afdeling Trold-
høj, Århus 

7    DPU – den pædagogiske udviklingsprofil Ulla Jensen og Eva Jensen, 
pædagoger, Spiren Horsens  

8 Hvordan anvender vi Bo Hejlskov Elvéns 
stressmodel i vore pædagogiske praksis 

Klaus Storgaard og Mie Thay-
sen, Specialdagtilbud Skov-
brynet, afdeling Nygårdsvej, 
Højbjerg 

9    Samarbejde mellem barnets omsorgsgiver 
(forældre/plejeforældre) og medarbejder, 
når barnet har følelsesmæssige skader.  

Susan Rasmussen, Solsikken, 
Guldborgsund 
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Oplægsholdere: 

Trine Tougaard Andreasen, pædagog i Børnehuset Bøgen 
Sofie Kloppenborg Jørgensen, pædagog i Børnehuset Bøgen 

2. Theraplay inspireret arbejde i Kornvangen 

Siden 2014 har vi arbejdet Theraplay inspireret i specialbørnehaven Kornvangen.  

Kort fortalt, er Theraplay en metode, hvor man skaber rammer for glædesfyldte samspil med 
barnet, ud fra bestemte principper. 

Der er fokus på arousal, regulering af følelser, tilknytning/relationer, omsorg og fælles glæde 
og opmærksomhed. 

Der arbejdes med glædesfyldte samspil, tumleleg, følsom og organiserende berøring, herved 
er det muligt at få adgang til de dybere niveauer af de selvregulerende og emotionelle funkti-
oner, der dannes i hjernens følelsesmæssige strukturer. 

Vi brænder for at skabe rammer for, at de magiske øjeblikke opstår, og vi kan skabe nye erfa-
ringer hos barnet, og derved åbnes mulighed for dannelse af nye hensigtsmæssige mønstre i 
hjernen. 

Vi arbejder mod, at alle børn hos os, som en del af behandlingsarbejdet præsenteres for 
Theraplay. Det er altid en spændende udfordring at være opfindsom og skabe de bedste ram-
mer for at skabe glædesfyldte samspil.  

-”Det er ikke så meget selve aktiviteten, det kommer an på, men mere den følelse, som det gi-

ver.” 

Vi vil fortælle om Theraplay, hvordan vi arbejder med det i huset og vise videoklip for, hvordan 
det kan udføres i praksis. Metoden vises f.eks. til status- og tværsmøder. 

Theraplay bliver mange steder brugt til at styrke forældre-barn relationen. I forbindelse med 
vi er ude og give råd og vejledning til forældre med børn, som har særlige behov, har vi ligeledes 
stor fokus på Theraplay inspirerede aktiviteter, for at styrke deres sociale samspil.  

Vi har også lavet oplæg på forældremøder, for at forældrene herigennem får kendskab og for-
ståelse for metoden og tilgangen, der arbejdes med. 

Oplægsholdere:  

Rikke Heide Mogensen, pædagog og Sara Hestehave, pædagog 
Specialbørnehaven Kornvangen, Esbjerg 

3. Forældreinddragelse i en specialbørnehavegruppe 

Vi vil på vores workshop fortælle om, hvordan vi arbejder med forældreinddragelse i vores § 
32 specialbørnehavegruppe. 

Vi blev for år tilbage selv inspireret til arbejdet med forældreinddragelse af en workshop på 
Specialpædagogisk Landskonference. Vi tog herefter fat på at udarbejde en struktur for bl.a. 
møder og udarbejdelse af handleplaner, hvor vi i højere grad satte fokus på at inddrage foræl-
drene. 

I vores arbejde med statusbeskrivelser og handleplaner bruger vi Kompetencehjulet, som red-
skab til at understøtte dette arbejde. Herigennem arbejder vi ud fra de seks læreplanstemaer 
i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. Det er bl.a. også disse, vi bruger, som afsæt i vores 
samtaler med forældrene om fremtidige mål og handleplaner for deres børn. 

Vi synes, at vi, gennem årene, har fundet en god struktur på vores udviklingsarbejde omkring 
børnene, hvor forældrene og deres perspektiv har fået en vigtig rolle. I strukturen er der altid 
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plads til justeringer, så de enkelte børn og familiers behov tilgodeses. På den måde synes vi, at 
vi skaber en god sammenhæng mellem hjemmet. 

Oplægsholder:  

Jette K. H. Skov 
Specialgruppen Børnehaven Gl. Kongevej, Nørresundby 

4. Børn med multiple funktionsnedsættelser – idéudveksling 

Vi vil facilitere en workshop, hvor der er fokus på idéudveksling.  

Vi arbejder til dagligt med børn med multiple funktionsnedsættelser. Vi vil derfor gerne dele 
alle vores gode ideer, f.eks. legetøj og ideer til døvblinde børn, børn med svær CP samt forskel-
lige træningsredskaber, kommunikationspas mm.  

Vi vil også gerne se, hvad I har af idéer, så medbring billeder, film o.lign.  

Lad os vidensdele, om de børn, der har den mindste stemme. Og måske kan vi sammen danne 
et vidensnetværk.  

Oplægsholder:  

Susan Rasmussen, Solsikken, Guldborgsund 

5. Fun Funktion Fysioterapi! 

…og der er flere F’er man kan lære noget af.  

Funktion, Friends, Fitness, Fun, Familie og Fremtid er indholdet bag ved de 6 F-ord, udviklet af 
den canadiske Can-Child Organisation, med henblik på at fremme børnenes udvikling mest 
effektivt, meningsfuldt og sjovt. I workshoppen hører du noget om, hvordan de 6 F’er danner 
grundlag for et målrettet, tværfagligt samarbejde ved udarbejdelsen af barnets handleplaner 
og ICS- beskrivelser. Indlæringen af nye færdigheder for børnene står i fokus for fysio-          
terapeuten på specialområdet, og det lykkes bedst, når alle er med. 

Oplægsholder: 

Anja Dortans-Fröhlich, Fysioterapeut i Børnehuset Sønderskov, Sønderborg 

6. Musikpædagogiske aktiviteter i Skovbrynet 

I denne workshop deler vi ud af den musiske skattekiste!  

Mange af os, der arbejder med børn, bruger musik og sang i dagligdagen, fordi vi ved, at det 
skaber glæde og nærværende øjeblikke. Musik kan motivere, det kan fremme fællesskabet, 
det er godt for hjernen og for vores følelsesliv. I Afdeling Troldhøj har vi derfor daglige mor-
gensamlinger med få børn samt et ugentligt pædagogisk musikforløb for mange børn. Vi syn-
ger, spiller og bruger en masse rekvisitter. På denne workshop vil vi dele de sange/sanglege, 
der fungerer i praksis. Kom og få ny inspiration til jeres musikpædagogiske aktiviteter.  

Vi har samlet sammen fra de musikkurser, vi har været på igennem tiden, og vi har udviklet 
vores eget sangmateriale. Vi håber, at de fleste af deltagerne i denne workshop vil dele 
sange/sanglege fra egen pædagogisk praksis, så vi ender med at fylde skattekisten op til ran-

den       

Vi glæder os til at synge sammen med jer! 

Medbring gerne telefon eller andet til at optage sange og evt. tage billeder af rekvisitter. 
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Oplægsholdere:  

Benedikte Ulnits, pædagog i Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Troldhøj, Århus 
Susanne Gritzmann, pædagog i Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Troldhøj, Århus 

7. DPU - den pædagogiske udviklingsprofil 

Spiren arbejder med mål og handleplaner i samarbejde med forældrene. Vi tager på målmø-
det med forældrene udgangspunkt i barnets sidste DPU (den pædagogiske udviklingsprofil).  

Vi vil vise/fortælle, hvordan vi sammen med forældrene når frem til de mål, som vi i samar-
bejde med forældrene vil arbejde med. 

Som motivation for at opnå målene bruger vi ind imellem diverse former for forstærkning. Vi 
vil vise, hvordan vi blandt andet kan arbejde med motivation, hvor børnene kan tjene ”polet-
ter” og handle i deres butik/barnets butik.  

Oplægsholdere:  

Ulla Jensen og Eva Jensen, pædagoger i Spiren Horsens  

8. Hvordan vi anvender Bo Hejlskov Elvéns stressmodel i vore pædagogiske praksis 

Vi vil fortælle om vores erfaringer med at anvende Bo Hejlskov Elvéns stressmodel på vores 
teammøder. Vi har anvendt stressmodellen i forhold til bedre at forstå det enkelte barn og 
derved ændre tilgangen til barnet.  

Vi vil dele de erfaringer, vi har gjort os ved at anvende stressmodellen. Vores erfaringer har 
dannet grundlag for udarbejdelse af et konkret arbejdspapir, hvor vi samler vores viden fra 
stressmodellen. Denne viden bruger vi til at lave eventuelle ændringer i tilgangen til det en-
kelte barn.   

Vi vil derudover tage udgangspunkt i en case, hvor vi sammen vil anvende stressmodellen på 
samme måde som på vores teammøder. Vi medbringer en case, men I også er meget vel-
komne til at tage en case med.  

Workshoppen vil derfor være en vekslen mellem oplæg og det at arbejde med en case i       
plenum.  

Oplægsholdere:  

Pædagoger, Klaus Storgaard og Mie Thaysen  
Specialdagtilbud Skovbrynet, afdeling Nygårdsvej, Højbjerg 

9. Samarbejde mellem barnets omsorgsgivere (forældre/plejeforældre) og medarbejder, 
når barnet har følelsesmæssige skader.  

Det krydsfelt, der opstår, når vi samarbejder med forældre, hvor barnet er i behandling pga. 
følelsesmæssige skader. Hvilken strategiske overvejelser har vi i samarbejdet?  

Der kan også opstå et krydsfelt i samarbejdet med plejefamilier, der har plejebørn i behand-
ling.  

Plejefamilien og medarbejderne i Solsikken deltager i samme behandlingskonference, men 
hvem bestemmer hvad, og hvilken indflydelse kan plejeforældre få på behandlingsdele?  

En stor del af workshoppen vil blive drøftelser sammen med jer om disse dilemmaer, med-
bring gerne nogle dilemmaer, I står/ har stået i, så kan vi måske blive klogere sammen.  

Oplægsholder: 

Susan Rasmussen, Solsikken, Guldborgsund 
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Praktiske oplysninger 
 
 
Tid 28., 29. og 30. september 2022 
 
Sted Kursuscenter Brogaarden 
 Abelonelundvej 40, Strib 
 5500 Middelfart 
 Telefon 6440 1700 
 www.brogaarden.dk 
 
Indkvartering  Der vil være mulighed for enkeltværelser med delebad, 

dobbeltværelser (alle værelser er med 2 enkeltsenge) og 
tripleværelser på Brogaarden.  

 
Tripleværelse 4.538 kr. pr. person  
 
Dobbeltværelse 4.868 kr. pr. person   
 
Enkeltværelse (2 deler bad) 5.088 kr. pr. person  
 
Lejlighed til 3 personer, 4.688 kr. pr. person  
bestående af et dobbeltværelse  
og et enkeltværelse  
 
Hele opholdet uden overnatning 3.900 kr. pr. person 
 
Dagsarrangement/pr. dag 1.500 kr. pr. person  
 
Tilmelding senest den 19. august 2022 på Specialpædagogisk Landskonferences hjemmeside 
www.brogaarden.dk 
Husk at have EAN-nummer samt SE-nummer parat ved tilmeldingen. 

 
Tilmelding er økonomisk bindende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.brogaarden.dk/
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Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til en repræsentant fra styre-
gruppen 
 

Christina Burgdorf 
Specialbørnehaven Spiren 
Horsens Kommune 
Tlf.: 61 70 74 09 
cb@horsens.dk 
 

Rete von Guionneau 
Børnehuset Sønderskov  
Sønderborg 
T 88724251/M 51440359 
anvg@sonderborg.dk 

Bjørg Pugholm 
Skovbrynet 
Aarhus Kommune 
Tlf.: 24 42 69 60/21 48 84 76 
bjpu@aarhus.dk 
 

Anette Nielsen 
Georges Æske 
Hillerød Kommune 
Tlf.: 72 32 46 70  
annie@hillerod.dk 
 

Lise Petersen 
Platanhaven 
Odense Kommune 
Tlf.: 63 75 41 00/21 38 86 34 
lcpe@odensen.dk 
 

 
Katja Steenberg Østergaard 
Resen Nord Daycare 
Skive Kommune 
Tlf.: 99 15 35 15 
kspe@skivekommune.dk 
 

Bodil Jørgensen 
Sct. Bendts Børnehave 
Ringsted Kommune 
Tlf.: 57 62 85 20 /20 43 70 55 
bod@ringsted.dk 
 

Bente Kristoffersen 
Børnehaven Gl. Kongevej 
Aalborg Kommune 
Tlf.: 99 82 51 62 
Bkri-fb@aalborg.dk 
 

Jette Sillesen 
Specialbørnehaven Solsikken 
Varde Kommune 
Tlf.: 20 45 38 36 
jesi@varde.dk 
 

Susan Rasmussen 
Solsikken 
Nykøbing Falster 
Tlf.: 54 73 27 30/25 18 09 03 
suras@guldborgsund.dk 
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