Forening for alle

INKLUSION AF BØRN
MED SÆRLIGE
BEHOV I
FORENINGSLIVET

vordingborg.dk

Forening for alle – Inklusion af børn med særlige behov i foreningslivet
Tirsdag den 7. september kl. 17.30 – 20.30
DGI Huset Vordingborg- Glassalen,
Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg
Der serveres sandwich, kaffe/te samt kage

Kursets indhold:
•
•

Er der børn og unge med særlige behov i din
forening? Børn, der udfordrer dig?
Kurset sætter fokus på, hvordan du som
træner eller leder i foreningslivet får succes
med inklusion af børn og unge i udsatte
positioner. Det kan være indsigt om, hvad
inklusion handler om, og nye
handlemuligheder for at få børn og unge med
særlige behov med ind i foreningslivets
fællesskaber. Marie Fuglsang Brouer er
forfatter til bogen ”Forening for alle” og vil
undervejs præsentere en model, der bygger
på syv områder: målgruppe, lederne,
relationer, grupper, forældresamarbejde,
fysiske rammer og omverdenen. Aftenen
består af oplæg, øvelser, cases og dialog
med det formål, at du som træner eller leder
kan komme i gang både i hverdagens
aktiviteter og få fokus på temaet i
bestyrelsesarbejdet.
Oplægsholder – Marie Fuglsang Brouer
På baggrund af mere end 20 års erfaring med
professionelt arbejde med børn og unge, og
et endnu længere virke i det frivillige
foreningsliv, er Marie Fuglsang Brouer klar
som forfatter og oplægsholder for at inspirere
foreningsledere til en styrket inklusion i
foreningerne. Marie har været aktiv hos
KFUM-Spejderne i mere end 25 år, er
løbeinstruktør, formand for Auning
Motionsklub, cykler, svømmer og går til
Volleyball. Marie har endvidere kendskab til
idrætsforeningsaktiviteter som badminton og
gymnastik og til kulturskoleaktiviteter som
musik og drama. Marie er uddannet pædagog
i 1997, er efteruddannet i inklusion og
vejledning, og har erfaring fra 12 års arbejde
med børn og unge med særlige behov i en
specialklasserække. Siden 2016 har Marie
arbejdet som specialpædagogisk
støtteperson for unge med diagnoser på
erhvervsuddannelser.

•

•
•

Velkomst og præsentation
Hvad handler inklusion om og hvorfor
er det vigtigt at få børn med særlige
behov med i foreningslivets
fællesskaber?
Præsentation af Forening for Alle
modellen og gennemgang af de syv
områder: målgruppe, lederne,
relationer, grupper,
forældresamarbejde, fysiske rammer
og omverdenen
Hvordan kommer vi i gang både i
hverdagens aktiviteter og i
bestyrelseslokalet?
Undervejs er der øvelser, cases og
masser af dialog

Hver forening modtager et eksemplar af
bogen ”Forening for Alle” ved deltagelse i
kurset
Der er plads til max 80 deltagere efter
”først til mølle princippet”, så tilmeld jer
her allerede i dag til
kulturogfritid@vordingborg.dk med
oplysning om navn og mailadresse på alle
tilmeldte.
Får vi for mange tilmeldinger, forbeholder vi
os ret til at begrænse antallet af deltagere til
to pr. forening.

