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LÆS MERE OM AARHUSKONFERENCEN OG PROGRAMMET 
PÅ WWW.AARHUSKONFERENCEN.DK.

PETER VERMEULEN, DIREKTØR FOR DET BELGISKE
VIDENSCENTER AUTISME CENTRAAL   

RANE WILLERSLEV , DIREKTØR FOR NATIONALMUSEET

JESPER DAHL - JOKEREN, MUSIKER 



DAGENS PROGRAM
DATO Lørdag den 6. oktober 2018

09.00 - 09.30 Check ind og let morgenmad

09.30 - 10.00 Velkomst, præsentation af programmet og  
 rammerne for konferencen

10.00 - 11.00  TÆNK VILDT: EN PEPTALK FOR EN MERE 
 NYSGERRIG TIDSÅND
 Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet 

11.00 - 11.15  Pause

11.15 - 12.15 FORSKNINGSRESULTATER I AARHUS
 Vælg mellem forskellige forskersessioner   
 om aktuelle autisme- og ADHD-strømnin-  
 ger og resultater.  

12.15 -13.15  Frokost

13.15 -14.00  INTERNATIONALT SAMARBEJDE 
 Vælg mellem forskellige praksis- og forsk-  
 ningssessioner om de nyeste europæiske   
 idéer og tilgange til autisme og ADHD.

14.00 -14.15  Pause

14.15-15.45  TID TIL EN UVENDING: AUTISME OG TRIVSEL 
 Peter Vermeulen, direktør for Autisme 
 Centraal, Belgien 

15.45 -16.15  Kaffepause

16.15 - 17.00 MUSIKALSK INDSPARK
 Jesper Dahl - Jokeren

17.00-18.30  Lounge på Centralværkstedet

18.30-00.30  Middag og fest i Centralværkstedet

.



SPECIALOMRÅDE AUTISME, CENTER FOR 
SPECIALPÆDAGOGISKE BØRNETILBUD OG 
LANGAGERSKOLEN INVITERER TIL AAR-
HUSKONFERENCEN - EN SÆRLIG DAG OM 
AUTISME OG ADHD.

PETER VERMEULEN
Det er tid til at gentænke den måde, vi som 
fagfolk ser på mennesker med autisme. Vi skal 
væk fra tankegangen om, at anderledeshed har 
en negativ klang, mener Peter. I stedet er der 
brug for et positivt fokus på, hvad der generelt 
forbinder mennesker med autisme med alle 
mennesker; nemlig ønsket om at trives.  Peter 
er master i psykologi og undervisning, direktør 
for det belgiske videnscenter Autisme Centraal 
og en  anerkendt underviser og forfatter.

RANE WILLERSLEV
Han har været pelsjæger i Sibirien, er man-
geårigt medlem af Eventyrernes Klub og en 
flittig samfundsdebatør. Og så mener han, 
at vi befinder os i en kreativitetskrise, som 
vi skal se at komme ud af. Men vi kan godt 
nå det, vi skal bare tænke vildt! Rane er pro-
fessor i social antropologi, tidligere direktør  
for Kulturhistorisk Museum i Oslo og er i dag 
direktør for Nationalmuseet. 

JESPER DAHL - JOKEREN
”Jeg har fået en ADHD-diagnose, og det bety-
der, at jeg forstår,  hvorfor jeg har haft brug for 
at fylde mig med så mange rock’n’roll tilsæt-
ningsstoffer gennem livet,” fortæller Jokeren. 
Hør dansk raps Godfathers historie om kokain, 
kildevand, op- og nedture fra Los Angeles pro-
ducer til musikkarriere i Danmark. 

NYSGERRIG PÅ AT LÆSE MERE OM AARHUSKONFERENCEN 
OG PROGRAMMET FOR DAGEN? GÅ IND PÅ: 

WWW.AARHUSKONFERENCEN.DK



SALTVANDSINDSPRØJTNING 
TIL DIN FAGLIGHED OG KREATIVITET 
Aarhuskonferencen er en endagskonference, der samler 500 
dygtige fagfolk på autisme- og ADHD-området hvert år. Dette 
er syvende konference, som Region Midtjyllands Specialområ-
de Autisme og Aarhus Kommunes Langagerskolen og Center 
for Specialpædagogiske Børnetilbud står bag. 

Aarhuskonferencen afspejler områdets høje, faglige ambitions-
niveau på tværs af kommune og region og er ét synligt bevis på, 
at der i Aarhus er tradition for et godt samarbejde på autisme- 
og ADHD-området.

Konferencen byder på tre hovedsessioner med højtmotiveren-
de talere, der pirrer din faglige kreativitet.  To gange i løbet af 
dagen bryder vi ud i minisessioner, hvor du bestemmer, hvad 
du vil blive klogere på indenfor den nyeste forskning og de nye-
ste tilgange om autisme og ADHD herhjemme og i Europa. 

Hvornår:   Lørdag den 6. oktober fra kl. 9-17
Hvor:   Konference i DGI-Huset, Aarhus C
Middag og fest: Centralværkstedet, Aarhus C

Pris:   Konference 945 kr.
  Konference, middag og fest 1.295 kr.

Tilmelding:   www.aarhuskonferencen.dk
Frist for tilmelding:  Den 12. september 2018


