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MEDBORGERHUS
FREDAG 2. OKTOBER
KL. 9.00 - 15.00

-  HVORDAN NORMALISERES HVERDAGEN OG  
SOCIALPÆDAGOGIKKEN EFTER EN GLOBAL KRISE?

TIDEN EFTER CORONA



PROGRAM

09:00-09:15  Velkomst v/Benny Andersen, Forbundsformand

09:15-10:30  Socialpædagogisk arbejde i en Coronatid  
– frisat eller fanget? v/Mette Bladt og Ditte Tofteng,  
Københavns Professionshøjskole.

10:30-10:45  Pause

10:45-12:00  Corona pandemien - Hvilke psykologiske reaktioner 
har den fremkaldt? v/Chefpsykolog Anders 
Korsgaard, Krisepsykologisk Klinik, Rigshospitalet.

12:00-13:00  Frokost

13:00-15:00  Er der håb for fremtiden?  
v/Tor Nørretranders, forfatter og foredragsholder.

SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE I EN CORONATID – FRISAT ELLER FANGET?

CORONA PANDEMIEN  
- HVILKE PSYKOLOGISKE REAKTIONER HAR DEN FREMKALDT?

ER DER HÅB FOR FREMTIDEN? 

v/Mette Bladt og Ditte Tofteng, Københavns Professionshøjskole.

v/Chefpsykolog Anders Korsgaard, Krisepsykologisk Klinik, Rigshospitalet

v/Tor Nørretranders, forfatter og foredragsholder

I oplægget vil vi fokusere på den so-
cialpædagogiske fagligheds muligheder 
og umuligheder under - og efter Coro-
naarbejdsvilkår. For hvad gør det ved et 
pædagogisk forankret arbejde at vi skal 
spritte af, bære maske og holde afstand og 
hvordan udspiller arbejdet sig når chefen 
er sendt hjem, men medarbejderne stadig 
er på job?

En række artikler og debatoplæg stiller 
allerede nu skarpt på hvad der skete på 
0-6 års området, i skolen og på det fritid-

spædagogiske område, under Corona-tid-
en og mange positive effekter fremhæves. 
Det er naturligvis klart at vi også på det 
socialpædagogiske område kan lære af 
Corona-tiden, men spørgsmålet er ikke 
kun hvad vi kan lære men i høj grad også 
hvad vi på vegne af socialpædagogikken vil 
lære. Med udgangspunkt i et professions-
forskningsperspektiv, krydret med anek-
doter fra Corona-tiden vil vi stille skarpt 
på hvordan det bliver muligt at styrke den 
socialpædagogiske faglighed under og 
efter Corona.

Anders Korsgaard vil føre os igennem en 
del af de psykologiske spørgsmål der har 

fyldt os de seneste måneder.

Med Corona virus’ fremkomst blev der 
vendt op og ned på den gældende sam-

fundsstruktur og de sociale spilleregler. 

Anders vil bl.a. forholde os til, hvordan 
Corona har påvirket vores relationer, vores 

job- og privatliv. Men også hvordan kan vi 
forstå disse reaktioner? Og hvordan kan 

vi prøve at finde strategier til at håndtere 
dem både nu og i fremtiden? 

Håb handler om at vi sammen kan 
blive klogere og bedre til at klare de 
udfordringer, vi møder. Epidemier har alle 
dage hjemsøgt samfundene og en meget 
stor del af den infrastruktur og teknologi, 
der er udviklet, handler om at sætte 
grænser for epidemier. 

Mange af vores vaner og omgangsformer 

er vokset ud af netop dette problem. 
Corona-problemet peger både på, at 
verden efterhånden hænger umådeligt godt 
sammen og er forbundet på kryds og tværs. 

Men også at Corona krisen har givet 
mange af os en lyst til, at genudforske 
forbindelsen til andre mennesker og til 
naturen. Det giver håb for fremtiden… 
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