Odense den 19.01.2021
Vedr. Modulopbygget uddannelse i neuropædagogik.

Mangler i forhold til fremsendte skabeloner og aftaler om materiale retur
Vi mangler fortsat at få tilsendt skemaet ”Den neuropædagogiske arbejdsplan” på følgende cases
Mikkel Voss Hastrup
Mona Rasmussen
Jeg vedhæfter på ny skabelon, hvor vi beder om at I skriver borgerens ressourcer og interesser ind i skemaet,
herefter sende til bjra@odense.dk

Spørgsmål til bogen Håndbog i neuropædagogik og modul 1 (besvarelse retur til bjra@odense.dk)
Hvad ligger der i begrebet neuropædagogik?
Bogen henvender sig til fagpersoner med målgruppen erhvervet hjerneskadede, hvordan ser I at I kan bruge den
ift. jeres borgere?
Hvilket faktorer indeholder begrebet livskvalitet?
Hvad er en mål-middelkonflikt?
Hvad skal man kunne som Neuropædagog?
Hvad er en hemiplegi?
Hvad betyder det at jeres borger persevererer?
Hvad er latenstid?
Hvad vil det sige at jeres borger konfabulerer?
Hvis borgeren bliver forskrækket når du kommer op på hans venstre side – hvad kan det så være et tegn på?
Kan man blive hallucineret hvis man har forstyrrelser i sin hjerne – hvis ja hvorfor?
Hvis borgeren har svært ved at forstå det der siges, i hvilket område af hjernen, har han så dysfunktion?
Forklar hvordan hjernens ”kamp-stress system” reagerer når borgeren møder et uretfærdigt krav?
Taktil-kinæstetiske dysfunktioner betyder at borgeren kan have svært ved? …… (beskriv med nogle
eksempler).
Borgeren kigger ud ad vinduet hver gang der kommer en bil kørende ude på vejen – giv en hjernemæssig
forklaring på hvorfor dette sker, hvor er der udfordringer i hjernen?
Angiv 5 typiske eksekutive dysfunktioner
Hvilke 3 forskellige former kan hukommelsen opdeles i?

Hvornår er hjernen færdigudviklet?
Hvad betyder neuroplasticitet?
Når borgeren er skadet i barndommen, hvilke hjerneområder når så ikke at blive færdigudviklet?
Hvilket hjerneområder påvirkes når man drikker alkohol?

God arbejdslyst til jer og æv, at vi ikke kan mødes den 25 og 26 januar. Ser frem til 2 sammenhængende dage
med jer så snart vi er igennem disse covid-19 prøvelser.
Med venlig hilsen

Bente Juul og Susanne Bommelund

