Kreativitet – og
modet til forandring

Metalog
konference
Sorø,
30. august 2017

En konference, der fejrer kreativiteten. Et møde om nogle
af tidens store spørgsmål. Kompleksiteten – og ønsket om
enkelhed. Det individualiserede fokus. De mange manualer.
Børnenes og de unges invitationer – og mulighederne i
altings forbundethed. Glæd jer til at møde:

PSYKOLOGISKE PSYKIATRISKE PERSPEKTIVER

Maria Dressler og Camilla Obel,
Diamantforløbene:

Mette Marie Kruse Callesen, chefredaktør,
Vejlederforum:

Om at udvide normaliteten i praksis – mødet med
børn, unge og voksne

Vil vi den unge – eller vil vi noget
med den unge?

Hvad sker der, når vores almene forståelser af børn og
unge ikke rækker? Hvad sker der, når vi mister blikket for
kompleksiteten? Og hvad sker der, når børns og unges
invitationer misforstås? Mange børn og unge er vrede, vilde
og voldsomme, svære at forstå, selv for den bedste professionelle. Ofte er det, som om der mangler ”redskaber” til at
håndtere dem i hverdagen. Det kan forekomme paradoksalt, fordi opgaven handler om meget mere end redskaber.

Vores valg er ikke altid rationelle. Uddannelsesvalg kan
ikke styres og planlægges strategisk. Alligevel sker det:
Fremdriftsreform og uddannelsesloft mm. Men hvad gør
styring ved de unge? Generation Præstation. De artige. Men
vrangsiderne er markante – mange unge mistrives. Jo mere
de beskrives som skrøbelige, jo mere tales der om robusthed. Samfundsudviklingen kræver et modsvar, der rækker
langt ud over individet.

Nora Bateson, filmskaber og forfatter:

Jørn Nielsen og Søren Hertz, Metalog:

Varme data fokuserer på altings forbundethed

Social uorden gøres til individuel uorden
En dialog og en metalog om Sørens nye bog og om konferencens tema: modet til forandring. Om forpligtelsen
til som fagpersoner at blande os i det stigende fokus på
individuelle kompetencer, mangler og tidlig diagnosticering. Det er selve spørgsmålet om, hvad der er galt med
individet, der fører os på afveje, og kreativiteten forsvinder i de mange kontrolsystemer. På den måde overser
vi, at børn og unge, der mistrives, også kan forstås som
whistleblowere.

Varme data handler om det, der foregår mellem mennesker
– om det, der binder alting sammen. Det har betydning
for vores praksis. Varme data danner modpol til traditionel
udforskning, hvor kvantitative kolde data er i fokus. Kolde
data ”renset for” det, der forbinder, fører ofte til fastlåste
mønstre. Det er forbundethed, der gør systemer robuste.
Opgaven handler om at bidrage til vitale, overskridende
forståelsesformer, der rækker ud over individet.
Præsentation på letforståeligt engelsk.

Program

Praktiske oplysninger

08.30: Indskrivning og morgenbuffet
09.00: Velkomst ved Jørn Nielsen og Søren Hertz
09.15: Oplæg ved Maria Dressler og Camilla Obel

Dato:

Onsdag d. 30. august 2017

Tidsrum:

8.30 til 16.00

Sted:

Ankerhus Husholdningsskole
UC Sjælland, multisal 2
Slagelsevej 70-74
4180 Sorø

Pris:

980 kr. + moms = 1.176 kr.
Pris for studerende: 500 kr.
Kursusafgift, morgenbuffet, frokost,
kaffe/te og kage

Tilmelding:

1.176 (500) kr. indbetales på konto:
2445 – 6282112726 senest d. 1. august
Oplys: navn, arbejdsplads og mailadresse.
Flere oplysninger: metalog@metalog.dk

10.45: Pause
11.00: Oplæg ved Mette Marie Kruse Callesen
12.00: Tea Thyrre Sørensen: Fællesskaber ér ikke.
De skabes lige nu
12.30: Frokost
13.15: Oplæg ved Nora Bateson
14.45: Pause
15.00: Metalog mellem Søren Hertz
og Jørn Nielsen

