
Torsdag d.5. November 2020  
Kl.9:30-16:30

Parnashuset, Parnasvej 21,  
4180 Sorø

Deltagergebyr 
495 kr. inkl. vegetarisk buffet

Hør bl.a. Lektor Dorthe Varning Poulsen 
fra KU, Professor Peter Berliner fra ÅU, 
Lars Larsen fra LG Insight samt fagfolk fra 
Klinik for Traumatiserede Flygtninge og 
Røde Kors Danmark. 

En temadag om naturens 
og fællesskabets  
betydning for  
rehabiliteringen af   
sårbare flygtninge 
og indvandrere.

Temadagen henvender sig til fagfolk i  
organisationer, kommuner og aktører  
indenfor behandling af traumatiserede  
flygtninge, integration og beskæftigelse,  
naturbaseret terapi. 

Siden 2014 har Nye Rødder RSV udviklet et 
naturbaseret rehabiliteringsforløb, som via 
forskning har påvist betydelig fremgang i 
arbejdsmarkedstilknytning.  

Temadagen peger på en ny retning i  
behandling og beskæftigelsesindsatser. 

FRA FLUGT TIL FÆLLESSKAB
Temadag

Tilmelding:www.nyerodder.dk/tilmelding
Frist for tilmelding d. 15. september 2020 



PROGRAM
FOR TEMADAGEN „FRA FLUGT TIL FÆLLESSKAB”

9:00    Ankomst fra kl.9.00.  
Kom i god tid, hils på de andre og få en croissant til morgenkaffen 

9:30    Velkomst og introduktion til dagen - Ved facilitator Bjørn Uldall

10:00    Målgruppen og behandlingen idag   
Afsnitsledere Line Louise Nordentoft og Erling Groth fra Klinik for  
Traumatiserede Flygtninge i Slagelse. Hvad er de væsentligste udfordringer for 
de fleste traumatiserede flygtninge? Hvor er der fremgang i behandlingen og 
hvor kommer vi til kort? 

10:45    Målgruppen og beskæftigelse i Danmark     
Lars Larsen, leder af analyse og rådgivningsfirmaet LG Insight.  
Et samlet blik på beskæftigelsesindsatser i DK og hvad der er vigtigt for at 
hjælpe sårbare flygtninge til vellykket integration bekræftet

11:15    KORT PAUSE

11:30    Naturbaseret terapi  
PH.D og lektor Dorthe Varning Poulsen fra IGN, Københavns Universitet og 
leder af Masteruddannelsen “Naturbaseret terapi og sundhedsfremme”.  
Hvordan kan naturen anvendes til behandling og rehabilitering?  
Hvilke dokumenterede effekter kendes for naturbaseret terapi? 

12:00    Betydningen af fællesskab  
Professor i Community Psykologi Peter Berliner. Hvordan kan vi se traumer i 
en bredere kontekst? Hvilken rolle kan fællesskab spille i rehabiliteringen?

12:40    FROKOST

13:25    Betydningen af frivillige 
Jasper Voigt Møllebro, Migrations- og Flygtningesektionen Røde Kors  
Danmark. Erfaringer om betydningen af frivillige for sårbare flygtninge.

13:45    Forskning i grøn rehabilitering af traumatiserede flygtninge 
PH.D og lektor Dorthe Varning Poulsen. Forskningen på GROW  
- grøn rehabilitering for traumatiserede flygtninge.

14:05    Natur og fællesskab i praksis 
Stiftere og ledere af Nye Rødder Lotta Wilson Bruun og Sasja Iza  
Christensen. Hvordan kan natur og fællesskab med fordel integreres i  
rehabiliteringsindsatsen for traumatiserede flygtninge?  

14:45    KAFFE

15:00    WORLD CAFÉ - Ledet af Bjørn Uldall.  
World Café er en dynamisk metode til at skabe dialog, idéudvikling og  
vidensdeling i grupper. Vi undersøger den fremtidige vej for natur og  
fællesskab i rehabiliteringen.

16:25    Tak for idag

16:30    SLUT

Der tages forbehold for ændringer i programmet

Spørgsmål på 40 54 28 29 eller info@nyerodder.dk eller læs mere på www.nyerodder.dk


