
                                                   
 
                                                          

Forældretemadag 1 
 

Dato: 31.05.22 

Tid: 09.00 - 15.15 

Adresse: Hotel Hafnia, ÁARVEGUR 8, FO -100, TÓRSHAVN 

Arrangør: CP Færøerne, ergo-og fysioterapiafdelingen på landsygehuset, Almannaverkið og Elsass Fonden 

Deltagere: Forældre til børn med cerebral parese 

Forplejning: I forbindelse med arrangementet vil der være fuld forplejning 

 

Formål med dagen 
- Introducere til Elsass Fonden og projektet ”Barnet i centrum – Familien i fokus”   
- Overblik over de forskellige tilbud i projektet  
- Viden om de forskellige aspekter indenfor cerebral parese 
- Møde de andre deltagende familier i projektet.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program  
09.00 Morgenbrød og kaffe/te 

09.15 Velkomst og introduktion Introduktion til Elsass Fonden, projektet ’Barnet i centrum – Familien i 
fokus’, samarbejdet mellem CP Færøerne, ergo-og fysioterapiafdelingen på landsygehuset, 
Almannaverkið og Elsass Fonden. v/ Fysioterapeut Britta Andersen og Psykolog Camilla Pihl 
Rasmussen  

09.45 Cerebral Parese og hjernens udvikling Oplægget er en introduktion til viden om både diagnosen 
Cerebral parese og om elementer der er essentielle for hjernes udvikling. v/ Chef for ’Forskning og 
udvikling’ og læge Jens Bo Nielsen 

10.45 Pause (Te/kaffe) 
 
11.00 Læring og adfærd Oplægget vil handle om perception og kognition og hvordan disse aspekter har 

betydning for vores læring og adfærd. Der vil blive lagt vægt på, hvilke forskellige tilgange der kan 
støtte op om den gode læring hos børn, der har brug for ekstra støtte i hverdagen. v/ ergoterapeut 
Maj-Britt Christensen og Psykolog Camilla Pihl Rasmussen   

12.00 Frokost 

12.45 Når træning bliver en naturlig del af hverdagen Oplægget vil handle om hvordan udviklende 
aktiviteter blive en del af hverdagslivet? Vi vil tage udgangspunkt i videoer, hvor der præsenteres 
eksempler på hvordan viden om hjernes udvikling kan omsættes til anvendelig viden og aktivitet i 
hverdagslivet. v/Ergoterapeut, Maj-Britt Bahn Foldager Christensen 



                                                   
 
                                                          
 
 
 
 
13.45 Praktisk arbejde med prøvehandlinger.  
 
14.55 Kort præsentation af jer familier Formålet er at få kendskab til hinanden.   
 
14.15 Pause 
 
14.25 Markedsplads Vidensdeling forælder til forælder hvor I vender hvilke prøvehandlinger I har overvejet 

på baggrund af dagens oplæg og hvorfor. 

 
14.45  Introduktion til aktivitetstilbud i Elsass Fonden v/ Ergoterapeut, Maj-Britt Bahn Foldager Christensen 

og Teamleder for ’idræt og fritid’ Camilla Voigt  

 

15.10 Afrunding af dagen samt introduktion til fælles lukket netværksgruppe. 

15.15 Tak for i dag - og på gensyn 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   
 
                                                          

Forældretemadag 2     
 

Dato:  01.11.2022 

Tid: Kl. 09.00 - 15.30 

 
Adresse: Hotel Hafnia, ÁARVEGUR 8, FO -100, TÓRSHAVN 

Arrangør: CP Færøerne, ergo-og fysioterapiafdelingen på landsygehuset, Almannaverkið og Elsass Fonden 

Deltagere: Forældre til børn med cerebral parese 

Forplejning: I forbindelse med arrangementet vil der være fuld forplejning 

 

Program  
09.00 Morgenbrød og kaffe  

09.15 Velkomst og introduktion og tilbageblik projektkoordinator Maj-Britt Christensen, Elsass Fonden    
En kort introduktion til dagens program og et tilbageblik på hvad der er sket siden sidst.  

 
09.30 Mod på mere v. Ditte Raahauge Jakobsen can.scient.Idræt, Elsass Fonden  

 Potentialet i nye, positive fællesskaber, kropslige oplevelser & selvfortællinger 
I oplægget udfoldes og udforskes potentialet i at arbejde med bevægelsesindsatser for børn, unge og 
voksne med cerebral parese. Dette gøres med afsæt i praksisfortællinger, relevante forskningsresultater, 
samt refleksioner på baggrund af 10 års arbejde med idrætscamps.  

 
10.15 Kaffe og te 
 
10.30 ’Hvilket mulighedsrum er du medskaber af?’ v. Sofie Ejlersen, psykolog  

ved Elsass Fonden 
Et oplæg om Empowerment, relations arbejde og identitetsdannelse hos børn og unge med cerebral 
parese. 

 
11.30 Frokost   

12.15 Hvilke tanker har forløbet sat i gang. Hvad er det væsentlige? Faciliteret af Sofie Ejlersen, psykolog 
ved Elsass Fonden   

 
13.30 Kaffe og te  

 
 
 
 
 



                                                   
 
                                                          
 
 
 
 
13.45 Det relationelle handicap i livet med CP v. Olivia Dahl Nielsen. Sociolog og phd. Stud.   

Oplægsholderen trækker på egne erfaringer, sociologisk teori og et udsnit af kvalitative interviews med 
unge voksne med CP. Oplægget handler om, hvordan forskellige relationer kan skabe både 
begrænsninger og potentialer for mennesker der lever med CP og lægger op til diskussion og refleksion 
om, hvordan vi fremtidigt forstår og tilgår personer med CP.  

 
 
14.45 Opsamling og hvad sker der fremadrettet  
                         Opsamling og evaluering af projektet, hvad så herfra?  

 

15.15 Afslutning på dagen v. fysioterapeut Majken Hansen, Elsass Fonden 
Hvad kan I bruge Elsass Fonden til fremadrettet? 

Tak for i dag 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dato:  02.11.2022 

Tid: Kl. 09.00 - 15.30 

 
Adresse: Afventer – lokalisation kommer senere 

Arrangør: CP Færøerne, ergo-og fysioterapiafdelingen på landsygehuset, Almannaverkið og Elsass Fonden 

Deltagere: Forældre og børn med cerebral parese 

Forplejning: I forbindelse med arrangementet vil der være fuld forplejning 

 

Programmet kommer senere 

 

En dag fyldt med sjov, leg, idræt og aktiviteter, hvor børn og forældre kan mødes i et ligestillet fællesskab 
og være aktive sammen.  

 


