N CEN:
INVITATIO N TIL K O N FEEFRTEERS
KO LEN
DIALOG OM SÅRBARE ELEVER I

Kære lærer, leder eller pædagogisk medarbejder i efterskolerne.
Vi vil gerne invitere dig til at deltage i en konference om, hvordan vi bedre kan tale om
og sætte ind for de sårbare elever vi har i efterskolerne.
Fredag d. 21. september kl 9.30 – 14.45

NMN-modellen
Igennem de sidste 1,5 år har Flakkebjerg Efterskole i samarbejde med Konsulenthuset Bråby arbejdet på at kvalificere
vores dialog om og indsats for de sårbare unge. Vi har
opbygget en fælles forståelsesramme og et sprog om de
elever, som er udfordrede og ofte udfordrer os. Desuden har
vi udviklet en analysemodel, som hjælper os igennem faserne
problembeskrivelse, -forståelse, -løsning og handleplan. Vi
kalder det NMN-modellen da den bygger på Narrative, Mentaliserende og Neuro-affektive perspektiver.

Relevant case
På konferencen vil vi fortælle om det teoretiske afsæt for arbejdet og folde NMN-modellen ud for deltagerne, ved at arbejde med en for deltagerne relevant case. Som deltager skal du altså medbringe en case
om en elev der er personligt, socialt eller fagligt udfordret, hvor du er I tvivl om, hvad der er i spil. En elev
du bøvler med og er nysgerrig på.
Efter frokost afholder vi en paneldebat om sårbarhedsbegrebet og efterskolernes ansvar i den
forbindelse.
Alt i alt bliver det en spændende dag som kommer omkring både det teoretiske, det praktiske og det
principielle.

PRO G R AM M ET
9.30

Kaffe, velkomst og introduktion		

10.00	Præsentation af det teoretiske grundlag med korte summepauser,
hvor deltagere parvis opsummerer ved Bråby konsulenterne
11.00

Pause

11.15	NMN modellen introduceres. Derefter workshops med NMN-analyse af medbragte cases
med Bråby konsulenterne som guider.
12.30

Frokost

13.15	Paneldebat om sårbarhedsbegrebet og efterskolernes ansvar i den forbindelse
		 • Efterskoleforeningens konstituerede formand, Torben Vind Rasmussen
		 • Lektor ved institut for Sociologi og Sociale forhold, AAU, Anders Petersen
		 • Undervisningsordfører, Anni Matthiesen (V)
		 • Viceforstander Flakkebjerg Efterskole, Lennart Lykke Nielsen
		 Debatleder: Forstander Baunehøj Efterskole, Ulrik Goos Iversen
14.15	Afrunding, deltagerne debatterer perspektiver og noterer
fokuspunkter for deres videre arbejde hjemme på egen skole
14.45
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Tilmelding
Tilmelding sker på linket HER senest fredag d. 31. august.
Prisen for deltagelse er 300,- kr, som indbetales på:
Danske Bank 0573-4337824 eller Mobilpay 18692.
Efter tilmelding tilsendes publikationen ”NMN-modellen – et
værktøj til arbejdet med sårbare elever i efterskolen” i PDF og det
udleveres fysisk til konferencen.
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