
 
Mental parathed  

Sikker adfærd 
 

Et kursus målrettet  
forsorgshjem og herberger 

udbudt af 



 
Formål 
Kurset sætter fokus på sikker adfærd i arbejdet med socialt udsatte 
og udadreagerende borgere på boformer og at kunne arbejde 
konfliktforebyggende og nedtrappende i det pædagogiske arbejde. 
 
Målgruppe 
Medarbejdere og ledere, der i deres daglige arbejde har kontakt 
med socialt udsatte borgere med til tider uforudsigelig adfærd.  
Kurset er også velegnet til arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljø-
repræsentanter. 
 
Kursusform 
To dage, der er opbygget med vekselvirkning mellem teoretiske 
oplæg og praktiske øvelser med udgangspunkt i egen organisation. 
Der arbejdes med inddragelse af kursisterne dels via præsentation 
og brug af erfaringer og eksempler, og dels ved de eksempler 
deltagerne har medtaget fra egen organisation på arbejdsrelateret 
vold eller forsøg på vold.  

Dag 1– Underviser Bjarne Frøslee Ibsen  
Cand.psych. og ph.d. Psykologisk konsulent og konceptudvikler. 
Specialist i psykotramatologi, arbejds- og organisationspsykologi. 
Tidligere mangeårig leder af Rigspolitiets Psykologtjeneste. 
Foredragsholder og forfatter til “Den voldsomme hændelse” og en 
lang række artikler mm. 
    
Dag 2—Underviser Jon Valdemar Andersen,  
Direktør i Center for Konfliktforebyggelse med speciale i at 
omsætte, oversætte og tilpasse sikkerhedsbaserede og 
pædagogiske strategier, procedurer og redskaber til den konkrete 
pædagogiske virkelighed. Uddannet historiker, scient.pol og MBA 
samt konfliktmægler. 10 år som dørmand, vagt og 
sikkerhedsrådgiver  
 
 
 

INDHOLD 



 
Dag 1 
Sikker adfærd, mental parathed og voldsparathed 
v/Bjarne Frøslee Ibsen, cand.psych. og ph.d.  
Sikker adfærd med fokus på individuelt og kollektivt ansvar. 
  
Forskning viser, at 90 % af alle arbejdsulykker skyldes usikker 
adfærd, og at 10 % skyldes usikre forhold. I boformer, hvor 
arbejdets forudsigelighed er lav, og borgernes adfærd skiftende, 
skal der være opmærksomhed på medarbejderens og ledelsens 
parathed i forhold til de situationer, der opstår. Deltagerne får 
indsigt i og viden om omsætning af sikker adfærd direkte ind i 
egen organisation. Deltagerne får mulighed for at koble de 
præsenterede tanker og idéer med eksempler fra eget arbejdsliv 
for at give inspiration til refleksion og nye handlemuligheder i 
forhold til forebyggende sikker adfærd. 
 
Dag 2 
Konfliktnedtrapning, -håndtering og –pædagogik 
Sammenhænge og forskelle v/Jon Valdemar Andersen,  
Fokus på de pædagogiske perspektiver.  

På den ene side må vi ikke forveksle arbejdsmiljøarbejdet og det 
pædagogiske arbejde, og på den anden side hænger måden at 
arbejde pædagogisk sammen med det arbejdsmiljø, vi får 
produceret.  

Men: Hvor går grænserne, og får vi det samarbejdet?  
Og: Hvordan får vi det ”samarbejdet” på en måde, så både 
arbejdsmiljø og pædagogisk praksis går op i en højere enhed? 
 
Hvordan  kan der arbejdes konfliktnedtrappende, håndterende og 
pædagogisk med voksne personer? Indholdet giver mulighed for 
både at adskille arbejdsmiljø fra og integrere arbejdsmiljø med 
pædagogisk arbejde på en måde, så arbejdsmiljø og pædagogisk 
praksis ikke bliver modsætninger. 
 

Kursusdag 1 og 2 



 
 
 
 
 

 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  

 
 
Dato    Den 04.-05. september 2019  
Tidspunkt  Kl. 09.00-15.30 begge dage 
Tilmeldingsfrist Den 14. august 2019 
       
 
Kursussted  Midtjylland—info. følger  
  
    
Forplejning  Morgenbrød fra kl. 8.00 
   Frokostbuffet kl. 12.00—12.45 
   Kaffe med kage og frugt ca. kl. 14.00 
 
Deltagerantal Min. 18—24 personer 
 
Pris   Kr. 3375,00  
    
Tilmelding  Bindende tilmelding efter fristens udløb.
   Vi forbeholder os ret til aflyse ved for få  
   deltage re.  
   
Tilmelding   Via link på SBHs hjemmeside 
    
 
Kontakt  SBHs sekretariat 
   Joan Frislev joafr@aarhus.dk 
   c/o Forsorgshjemmet Østervang 
   Trankær Mosevej 25 
   8310 Tranbjerg 
 
 
 
 
 
 
 

Praktiske oplysninger 

http://sbh-boformer.dk/sbh-kursus---sikker-adfaerd-konfliktnedtrappende-paedagogik-og-konflikthaandtering/
mailto:joafr@aarhus.dk

