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Konferencedag med Susan Hart & Svend Brinkmann 

Mennesket – det følsomme og intelligente dyr 

                      

• Dato: 14. november 2022 

• Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S 

• Tid: 09:00-16:00. 

•  Dagen er inkluderet morgenmad fra 08:30, samt frokost og eftermiddagskaffe. 

Dagens program:  

08.30-09.00:  Morgenmad 

09.00-09.45:  Oplæg: Mennesket ud fra en fænomenologisk og kulturpsykologisk forståelse  

 v/ Svend Brinkmann 

09.45-10.15:   Debat mellem Svend Brinkmann og Susan Hart med spørgsmål fra publikum 

10.15-10.30:  Pause 

10.30-11.15:  Oplæg: Mennesket ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelse v/ Susan Hart 

11.15 -12.00: Debat mellem Svend Brinkmann og Susan Hart med spørgsmål fra publikum 

12.00-13.00:  Frokost 

13.00-13.45:  Oplæg: Hvad skal der til for at opnå empati og mentaliseringsevne? v/ Susan Hart 

13.45-14.15:  Debat mellem Svend Brinkmann og Susan Hart med spørgsmål fra publikum 

14.15-14.30:  Pause 

14.30-15.15:  Oplæg: Hvad skal der til for at opnå dannelse? v/ Svend Brinkmann 

15.15 -15.45: Debat mellem Svend Brinkmann og Susan Hart med spørgsmål fra publikum 

15.45-16.00:  Afslutning 
 

Beskrivelse:  
Svend Brinkmann og Susan Hart mødtes til et debatmøde om uddannelse. Det viste sig, at deres interesse i 
mennesket og dets udviklingsprocesser ligger dem begge meget på sinde. De vil derfor mødes med en 
undersøgelse om, hvordan deres forskellige tilgange kan forenes, så vi alle bliver klogere. Svend ud fra en 
fænomenologisk kulturpsykologisk tilgang og Susan ud fra en tilknytningsbaseret udviklingspsykologisk 
tilgang. 
Svend og Susan vil veksle mellem oplæg og indbyrdes debat. De vil berøre begreber som individualitet, selv 
og intersubjektivitet og bl.a. fokusere på betydningen af empati, mentalisering og dannelse. De vil fokusere 
på, hvordan disse kompetencer får plads til at udvikle sig i et stadigt accelererende samfund med 
individualitetsdyrkelse, som vanskeliggør udvikling af empati og mentaliseringsevne, som god dannelse 
kræver. 
 

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler:  

Når du tilmelder dig fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres 

elektronisk via EAN nummer. 

Indtil 6 uger før konferencens afholdelse kan der frameldes uden omkostninger. 

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb. 
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Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før 

kursets start kan du overdrage pladsen til en anden uden udgift for dig.  

Overførsel til et andet tilsvarende konference kan, fra 6 uger før og til start, i enkelte og akutte tilfælde 

lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende. 

Ønsker du at afmelde konferencen skal det gøres til kontakt@docenten.dk 

Samtykke ifm. deltagerliste 

Når du tilmelder dig accepterer du samtidig, at nedenstående oplysninger bliver delt med dine 

medkursister på en deltagerliste, der bliver sendt ud inden start. Disse oplysninger bliver også delt, hvis du 

tilmelder en eller flere kolleger med deres oplysninger. Tilmelder du en anden person, er det dit ansvar at 

have indhentet samtykke til dette, inden du tilmelder dem. 

- Navn 

- Virksomhed 

- E-mailadresse  

 

 

 

 

  


