
KURS
”Hvordan motivere og aktivisere mennesker med 

langsom læringstakt?” 
Del 2.

Hvem passer kurset for?

Foreldre og fagpersoner (pedagog/spesialpedagog, assistent, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, 
logoped, musikkterapeut, psykolog, barne- og ungdomsarbeider m.m.) som jobber med barn eller voks-
ne med spesielle tilretteleggingsbehov. Det er ønskelig at deltager har tatt del 1 fra før, eller har praktisk 
erfaring med Aktiv Læring som filosofi.

Hvis du lærer av å gjøre ”feil”, hvorfor se det som ”feil”?

Vi gir deg muligheten til å sende inn film av hvordan du jobber med barn eller voksne i hverdagen. Hen-
sikten er å kunne veilede deg videre i utviklingen som støttespiller for de du jobber med. Send film til oss 
innen (dato). Film gjerne 1-5 minutter fra hver situasjon du ønsker veiledning i forhold til, maks 30 min. 
totalt. Noen av de innsendte filmene blir vist på kurset, alle som sender inn får skriftlig tilbakemelding. Vi 
tar også i mot innspill i forkant av kurset hvis det er problemstillinger du gjerne ser at vi tar opp, send de 
inn til annegrete@megia.no. 

Foreleser:

Fysioterapeut Anne Grete Lund er daglig leder i MEGIA AS. Hun har 24 års erfaring med barn og voksne 
med spesielle tilretteleggingsbehov, blant annet gjennom jobb i Bergen kommune, som har

• synshemming/blindhet 
• hørselshemming
• autisme
• multifunksjonshemming
• cerebral parese
• utviklingshemming
• sjeldne diagnoser eller ukjent diagnose
 

Hun har erfaring fra de som en tenker er de svakest fungerende til de godtfungerende elevene fysisk og 
mentalt. Hun har forelest om dette siden 1997, og holdt kurs i inn- og utland.

”Vi fortsetter fremover, åpner nye dører og gjør nye ting fordi vi er nysgjerrige, 
og nysgjerrighet leder oss på nye veier. ”

Walt Disney



Sted:
Ikke fastsatt

Tid:

(Dato) kl. 09.15-15.00.

Pris: 

1495,- kr for to dager inkl. mat!

Program

DAG 1

Hvordan fremme trygghet, tillit og utvikling hos barnet eller den voksne?

Video innsendt av kursdeltagere

Nyttig verktøy: Kartlegging med Funksjonsskjema. 

Hvordan tilrettelegger vi læringsmiljøer?
Fra teori til praksis.

Video
           

DAG 2

Hvordan bygge opp selvfølelse og selvtillit?
• Hjelper vi til avhengighet eller selvstendighet?

Video innsendt av kursdeltagere

Hva kan være årsak til at utviklingen ikke kommer i gang, stopper opp eller at adferden endrer seg? 
Hvordan få en uvariert adferd variert?

Video Phoebe Caldwell



Påmelding:
Påmeldingsfrist (Dato). 

Pris 1495,- kr for to dager inkl.mat.

Mat forhåndsbestilles, så det er svært viktig å få beskjed hvis deltager har spesielle behov 
(vegetar, glutenfri m.m).

Send mail til annegrete@megia.no med informasjon om:

• Navn på deltager:
• Stilling:
• Arbeidsgiver:
• Fakturaadresse:
• Ressursnummer/referanse arb.giver:
• Spesielle behov i.f.t. mat:

”When you change the way you look at things, 
the things you look at change.”

 Max Planck

NB!


