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Legeteksforeningen i Danmark indbyder til kursus 

 

    Regulering af Krop og Psyke- 

                  for børn og voksne 
 

 

5. og 6. april 2017. 

 
DSB kursus Center 

 
 

 

 

 

 

 

   Fyrvej 1 

 5800 Nyborg 

   Tlf. 6331 2300 

 

Kursuspris:   3.200 kr. for medlemmer  

  3.600 kr. for ikke medlemmer 

  

 

Tilmeldingsfrist: 15. januar (Tilmeldingen er bindende) 

 

 

 

 

Betalingsfrist: 30. januar  

  (Ved afbud mere end 1 mdr. før kurset tilbagebetales 50 %) 

  (Ved afbud mindre end 1 mdr. før kurset tilbagebetales 25 %) 

  (Ved afbud mindre end 1 uge før tilbage betales 0 %) 
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Kursusprogram 
kl. 930 – 1000 

 
Ankomst og velkomst. 

 
kl. 1000 – 1200 

 

 

 

 

 

 

 
 

kl. 1200 – 1205 

 

 

Claus Johannsen Raun og Anni Lindeskov 
fysioterapeuter ved PPR og Legeteket i Kolding Kommune. 
”Børneyoga som redskab til selvregulering”  
Med udgangspunkt i teorien om Sanseintegration og Sensorisk 

Profil vil vi give eksempler på børneyogaøvelser og lege, som kan 

hjælpe det enkelte barn til at sortere i sanseindtryk og til at 

regulere sin adfærd.  

Vi prøver øvelserne sammen i praksis og viser forskellige 

materialer til brug i børneyoga. 

 

Gruppe billede ved Per 
 

kl. 1205 – 1300 

 
Frokost 
 

kl. 1300 - 1600 

 
 

kl. 1600 - 1800 

 
 

 

kl.1830- 1930 

Annie Jakobsen & Anne Larsen,  
Psykologer v. The Theraplay Institute 

Med udgangspunkt i den neuroaffektive udviklingspsykologi, vil vi 

komme med nogle bud på hvordan man kan støtte barnets 

selvreguleringskompetencer.  

Deltagerne kan forvente at vi via oplevelser og aktiviteter –  

får knyttet teori, praksis og selvagens sammen. 
 

Mini messe, repræsentanter viser deres materialer, 

og sælger deres materialer.  
 

Middag: Inkl. Vand. et glas Vin, øl eller sodavand  

 
kl. 1945  ?  

 

 

Generalforsamling  
Dagsorden udsendes senest 4 uger før. Foreningen giver et 

glas vin. 
Herefter falder vi om i sofaerne med mulighed for leg, underholdning 

og hyggeligt samvær  

 

Der bliver serveret natmad og drikkevarer kan købes. 
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Torsdag d. 6. april 2017 
 

kl. 8 00 – 9.00 

 
Morgenmad 
 

 

kl. 9 00 -1130 

 

 

 

 
 

Markedsplads 
Alle medbringer max 3 stk. materialer og materialebeskrivelse på 

hvert stykke.  

Vi liner materialerne op på hvert vores bord, og går så i samlet flok 

fra bord til bord. Vi får 5 min til at vise/fortælle, så det er 

speeddating vi er på  

 Du tager de materialer med, som du har lyst til, max 3 stk.  

Du kan vise frem eller og fortæller om dem.  

 Husk beskrivelserne, som deles ud til alle, kan kopieres på DSB. 

 Materialerne kan være målrettet et specielt barn, en case eller  

et tema - eller være til almen inspiration for os alle 

 

 

kl. 1200 – 1300 

 

kl. 1300 – 1600 

 

 
 

Frokost 

 
   

Sofie Münster, forfatter og ejer af Nopa og 

Magasinet for forældre til skolebørn 
Længe har vi troet, at medfødt intelligens eller social arv er 

afgørende for børn og unges udvikling, trivsel, læring og voksenliv. 

Men den nyeste forskning viser, at evnen til selvkontrol er mindst lige 

så vigtig for børn og unges livsbane som intelligens og social arv. 

Faktisk betyder selvkontrol dobbelt så meget som intelligens for 

børns faglige resultater i skolen. Dertil kommer, at selvkontrol ser ud 

til at betyde lige så meget for børn og unges kommende voksenliv som 

deres sociale arv. 

 

Hvordan børn finder styrke i modgang 

Børn møder langt mere modstand, når de lærer, end vi er vant til at 

tænke, og mange børn mangler de nødvendige redskaber til at styre 

igennem modgangen. I foredraget kan forældre og fagpersoner få 

indblik i den nyeste viden om, hvordan vi kan lære børn at håndtere 

fejltagelser, usikkerhed, pres og manglende motivation, så børnene 

kan få den ægte glæde ved at kæmpe for det, der er vigtigt for dem. 

 

Bemærk at slut tidspunktet er kl. 16.15, hvis du skal bestille taxi. 
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TILMELDINGSBLANKET TIL LEGETEKSKURSUS 2017 
Deltagers navn: 

  

Ansættelses sted: 

                                                                          

Legetekets navn:  

                                                                             

EAN-nr.: 

 

Adresse: 

 

Postnr.: 

 

Tilmelding senest den 15. januar 2016 
Husk tilmeldingen er bindende, se forsiden for fritagelse af betaling og 

tilbagebetaling. 

 

Du kan tilmelde sig foredragene enkeltvis til en pris á 900 kr. 

Frokost kan købes for 275,- kr. pr. person. 

 

Jeg tilmelder         personer til enkle foredrag uden overnatning 

Frokost, antal  

  

Foredrag 



Onsdag  10-12         

Onsdag  13–16         

Torsdag 13–16         
   

Tilmeldingen sendes på mail til Per Steen R. Hansen: pstha@gribskov.dk  

Betalingen opkræves via EAN nr. 

 

Mange hilsner Legeteks foreningen i Danmark. 
http://www.legeteksforeningen.dk 

mailto:pstha@gribskov.dk

