
  
 INVITATION       TEMAMØDE..    
 

 

Konflikt uden konfrontation - med Low Arousal 
Underviser: Psykolog Bo Hejlskov Elvén 
 
Bo Hejlskov Elvén har mange års erfaring med at arbejde med 
konflikter og problemskabende adfærd.  
Udgangspunktet for hans metoder er neuropsykologi, 
stressforskning og affektteori. 
 
På temadagene tager han afsæt i den affektteoretiske 
tænkning og ro-givende (Low-Arousal) pædagogik.  
Metoden er videnskabeligt underbygget (evidensbaseret).  
 
Ud over at Bo har meget stor erfaring og viden på 
temaområdet, er han en fantastisk levende formidler. 
 
Han har blandt andet været medforfatter på bogen 
’Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed’ (2012) samt 
skrevet bogen ’Adfærdsproblemer i skolen’ (2013). 
Ligeledes har han skrevet kapitlet ’Low arousal - konflikt uden 
konfrontation’ i bogen ’Konflikter og vold - en faglig udfordring’ 
(Vold som Udtryksform, 2013). 
 
 

Vold som Udtryksform  
Vold som Udtryksform er et landsdækkende projekt som arbejder 
med at forebygge vold på arbejdspladser.  
Aktiviteterne omfatter blandt andet udgivelse af nyhedsbreve og 
publikationer, produktion af film til undervisningsbrug, 
gennemførelse af udviklingsprojekter, temamøder, mv.  

 
www.voldsomudtryksform.dk  
www.facebook.com/voldsomudtryksform 

    

 

 
 
Temamødet gennemføres to gange: 

 

 Mandag den 24. februar 2014 
 Kl. 9:30 – 15:30 
 Radisson Blu Scandinavia Hotel 
 Margrethepladsen 1   
 Aarhus 
 
  

Tirsdag den 25. februar 2014 
 Kl. 9:30 – 15:30 
 Radisson Blu Scandinavia Hotel  
 Amager Boulevard 70 
 København 
  
 
  
 
 
 
            

 

Pris 
Deltagelse koster 1.500 kr. pr. person (pr. 
temamøde). Deltagergebyret dækker oplæg, 
morgenbrød, frokost samt kaffe/the og kage. 
  

Tilmelding 
Du tilmelder dig på www.sus.dk.  
Vi skal have din tilmelding senest den 1.februar. 
Hurtig tilmelding anbefales! Antallet af pladser er 
begrænset. 
Tilmeldingen er bindende. Din tilmelding er først 
registreret, når du har modtaget en elektronisk 
kvittering. 
 

 

Vi skal have følgende oplysninger, 
når du tilmelder dig: 

 Dato for arrangementet 

 Dit navn og din titel 

 Din mailadresse  

 Arbejdsstedets navn 

 Arbejdsstedets adresse, 
postnummer og by 

 Arbejdsstedets telefonnr. 

 EAN nr.  

 

Betaling 
Faktura fremsendes efter tilmelding. 
 

Yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til sekretær Bente Folke 
Andersen, Socialt Udviklingscenter 
SUS på telefon 33 93 44 50 eller mail 
bej@sus.dk og på www.sus.dk 
 

Det praktiske  

http://www.sus.dk/
mailto:bej@sus.dk
http://www.sus.dk/

