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Få værdifuld viden om 
for tidligt fødte børn 
 

 
Har du jævnligt med for tidligt fødte børn 
at gøre?  
Kan du være i tvivl om deres behov?  
Eller er du som forælder i kontakt med 
fagpersoner, der ønsker mere indsigt på 
præmaturområdet? 
 

 

Temadag i Aarhus for fagpersoner den 03.11.2021, kl. 9-16 
For sagsbehandlere, teamledere, PPR-ansatte, lærere, speciallærere, skoleledere, pædagoger, 
pædagogiske ledere. 
Oplægsholder: Præmaturspecialist Jonna Jepsen. 
 
 

 
Du får viden om, hvordan en for tidlig start på livet påvirker den fysiske, neurologiske og emotionelle 
udvikling hos børn. Du får et overblik over de typiske senfølger, og ikke mindst sætter vi fokus på, hvordan 
det er muligt at afhjælpe dem. Vi ser på, hvordan nervesystem/hjerne, fysik og følelsesliv kan restitueres ud 
fra et helhedsperspektiv. I det ligger bl.a. elementer som sansestimulering, kost, traumeforløsning samt 
pædagogik og samspil, herunder forældrevejledning. Den helhedsorienterede indsats giver børnene nye 
forudsætninger for at trives, udvikle sig, indlære og danne sociale relationer. En negativ spiral vendes til en 
positiv.  
 
For den pædagogiske sektor:  
Du får vigtig baggrundsviden, der gør dig i stand til at forstå børnene og deres forældre på et dybere plan. 
De helt konkrete anbefalinger på pædagogisk tilgang, forældresamarbejde samt at skabe et fysisk og psykisk 
befordrende miljø vil kunne lette dit daglige arbejde. Indsigten og forståelsen skaber basis for en følelse af 
mestring, så du kan føle dig tryg i din tilgang til for tidligt fødte børn.  
 
For den administrative sektor:  
Du får vigtig baggrundsviden, der gør dig i stand til at forstå børnenes og forældrenes behov på et dybere 
plan. Formålet er, at du bliver i stand til at træffe beslutninger om intervention, som skaber nye 
udviklingsmuligheder for børnene.  
Dvs., at indsatsen ikke bare er kompenserende, men at den afhjælper grundlæggende ubalancer. Det 
betyder, at børnene kommer til at trives i både institution og skole, og de vil dermed ikke have behov for 
massiv støtte gennem mange år.  
 
Inkluderet i kursusprisen er et eksemplar af den helt nye og dugfriske ”Præmaturbogen”, som er det hidtil 
mest omfattende og grundige værk på præmaturområdet. 

https://www.praematurspecialisten.dk/


 

 

Program og tilmeldingsblanket finder du på her.  
 

Send meget gerne mailen videre til fagpersoner i dit netværk, som du forestiller dig 
vil have glæde og gavn af at deltage. 
 
 
De bedste hilsner, 
Jonna 
 
Jonna Jepsen 
Specialkonsulent, forfatter og foredragsholder 
www.praematurspecialisten.dk  
www.jonnajepsen.dk  
Tel.: +45 5070 3010 
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