KURSINVITASJON
SANSEHAGER
Sted: Scandic Hotel Hamar
Dato: 16. september 2008

Foto: Helle Nebelong

Stiftelsen Agora inviterer til kursdag om utforming av sansehager for ulike
målgrupper. Du får først en generell gjennomgang av sansehagebegrepet.
Deretter gjør vi noen sanseøvelser for å komme inn i tenkningen. Vi får
eksempler fra Danmark før vi ser på den konkrete utformingen av
sansehager for ulike målgrupper.
Vi inviterer planleggere, gartnere, ergoterapeuter, ledere for barnehager,
skoler, alders- og sykehjem, ulike institusjoner - alle som er interessert i
sansehager.

KURSPROGRAM - SANSEHAGER
Fra 09.40:

Frammøte, kaffe, te og småsnakk

09.55 .

Velkommen til kurs v/Tone Gerd Bratland, daglig leder i Agora

10.00

Introduksjon om sansehagebegrepet
v/Helle Nebelong, landskapsarkitekt København

10.45:

Vi gjør en innendørs sanseøvelse

11.00:

Kaffepause

11.15:

Sansehager for alle.
Helle Nebelong gir oss eksempler på ulike sansehager i Danmark, både
offentlige og institusjonstilknytta, for funksjonshemma og funksjonsfriske.

12.00:

Lunsj

13.00.:

Utendørs sanseøvelse.

14.00:

Parallellsesjoner/workshops:
1.

SANSEHAGER FOR ELDRE OG DEMENTE
V/ Tanja Båst Andresen, Landskapsarkitekt, Hageselskapet
Hvorfor er sansehager viktige for demente? Internasjonal forskning.
Hva er viktig å tenke på når en skal utforme en sansehage for denne
målgruppen?

2.

UTFORMING AV SANSEHAGER FOR ALLE BARN
v/ Helle Nebelong, landskapsarkitekt

3.

15.30:

INNENDØRS SANSEROM
v/Janne Blomquist, Snoezelensenteret , Stange kommune
Presentasjon av sanserommene på Snoezelensenteret.
Hvordan overføre erfaringer fra innendørs sanserom til utendørs sansehager?
Oppsummering i plenum og avslutning.

LITT OM AGORA OG INNLEDERNE:
Agora er en stiftelse som har kontor i Hedmark fylkeshus.
Hedmark fylkeskommune, Høgskolen i Hedmark, Utdanningsforbundet
Hedmark og kommunene Ringsaker, Hamar og Sør-Odal var stiftere.
Arbeidsområder: Forholdet mellom arkitektur og pedagogikk i skoler og
barnehager, prosessretta arbeidsformer, medvirkning fra barn og ungdom i
det offentlige rom,, entreprenørskap, stedsutvikling.
Vil du vite mer, se www.agora.no

Helle Nebelong er utdannet landskapsarkitekt MMA, MDL og Master
of Public Management, MPN. Hun arbeider med design av uterom for alle
og er spesialist på utforming av sansehager og lekeplasser. Essensen er
naturlige, fine og inspirerende steder der menneskenes velvære og
kreativitet utvikles gjennom den umiddelbare sansing av natur, kultur og
arkitektur. Hennes arbeid og hennes særlige filosofi er anerkjent i inn- og
utland.
Vil du vite mer, se www.sansehaver.dk

Tanja Båst Andresen har master i natur, helse og hage fra Sveriges
Lantbruksuniversitet. Hun skrev sin masteroppgave om hvordan man kan
definere en sansehage. Hun har i 2007 og 2008 forelest for Helse- og
velferdsetaten i Oslo om temaet sansehager for demente.
Vil du vite mer, se www.hageselskapet.no

Janne Blomquist er musiker og har 2. avdeling i spesialpedagogikk.
Han har jobbet med musikk og musikkterapi spesielt i forhold til
funksjonshemma i alle aldre. Han har arbeidet på Åkershagan i Stange
siden 1985 og blir pensjonist nå i sommer.
Vil du vite mer om Snoezelensenteret, se www.stange.kommune.no
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DELTAKERAVGIFT OG PÅMELDING:
Kursavgift og oppholdsutgifter:

kr 1.800.

Ved påmelding før 21. juni:

kr 1.600

Bindende påmelding til tone.gerd@agora.no innen 16. august
2008. (Eget skjema).
Husk å melde deg på en av parallellsesjonene!
For spørsmål, ta kontakt med Tone Gerd Bratland
Telf: 62544611
Mobil: 95769859
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