Grundkursus: Unge, stress og pres
Hvad bør du som professionel vide, og hvilke værktøjer kan du bruge for at
støtte unge, som oplever stress og pres?

Unge, stress og pres
Undersøgelser viser, at rigtig mange unge oplever stress og pres i
hverdagen, hvilket er blevet markant forværret under
coronapandemien og nedlukningerne.
Stress og pres påvirker unges trivsel, livskvalitet og mulighed for
læring. Og selvom en del unge vil få det bedre efter en
normaliseret hverdag, vil nogle stadig opleve stress og pres og
have behov for kvalificeret hjælp og støtte for at trives.

Kursets målgruppe
Dette kursus er for dig, som arbejder professionelt med unge på
13+ år, som har behov for grundlæggende viden og værktøjer til
bedre at kunne forstå og støtte unge, som oplever stress og pres i
hverdagen.

På kurset får du mulighed for at reflektere over egen
praksis sammen med andre professionelle
Derudover får du viden og værktøjer om følgende:
•

Hvordan genkendes tegnene på stress hos unge (13+ år) – hvad skal
vi være særligt opmærksomme på hos unge?

•

Hvornår er stress blandt unge problematisk, og hvornår er det en
almindelig del af et ungdomsliv?

•

Hvornår skal fagpersoner (lærere/pædagoger) i og omkring skolen
gribe fat i den enkelte unge, og hvornår skal der arbejdes
med fællesskab og læringsmiljø? Hvad kan være en god
vekselvirkning mellem individuelle og kollektive tiltag?

•

Hvordan taler du som fagperson med unge om stress, så de føler, at
det er hjælpsomt, men uden at det samtidig øger problemet?

•

Hvordan kan du arbejde med at styrke de unges fællesskaber, og
hvordan hænger fællesskaber sammen med trivsel og stress?

Undervisere

Freja Filine Petersen, cand.pæd.pæd.psyk og ph.d.-stipendiat v. DPU, Aarhus
Universitet, hvor hun har udviklet det forskningsprojekt, som kurset her tager afsæt
i. Freja er Leder af området Børn og Unge i Fonden Mental Sundhed. Derudover er
hun uddannet Prof.BA i Pædagogik, Prof. BA i Psykomotorik og
Afspændingspædagogik samt Marte Meo familierådgiver.
Yun Ladegaard, psykolog og ph.d. Leder af området Erhverv i Fonden Mental
Sundhed. Yun arbejder til dagligt med forskningsbaseret udvikling af
stressforebyggelsesprogrammer til ledere og medarbejdere. Hun har forsket i
arbejdsrelateret stress, psykiske arbejdsskader, forebyggelse af stress på
arbejdspladsen og den gode tilbagevenden til arbejdet efter sygemelding.

Læs mere om underviserne her

Praktisk

Dato: Torsdag den 31. marts 2022
Tidsrum: 10.00 – 16.00
Pris: 2800 ekskl. moms.
Sted: Kurset foregår centralt i København. Tilmeldte deltagere får tilsendt adresse
forud for kursusstart.
Prisen inkluderer forplejning hele dagen, materialer og kursusbevis.

Tilmelding

Send en mail til info@fondenmentalsundhed.dk , skriv Unge, Stress og
pres i emnefeltet.
Der er et begrænset antal pladser, tilmelding senest 17. marts 2022.
Find her generelle tilmeldings- og betalingsvilkår.

