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Gud, ro og orden
– Konfirmationsforberedelse for børn med særlige behov

Af René Høeg (red.)

Om bogen
Gud, ro og orden sætter fokus på konfirmationsforberedelsen for børn med særlige behov inden for ADHD og
autismespektret. Fælles for disse elever er, at forudsigelighed, genkendelighed og struktur er afgørende for, at
undervisningsforløbet vil lykkes. Og det er netop disse tre forudsætninger, som bogen forsøger at give konkrete
bud på i små teoretiske afsnit og lektioner, som erfarne undervisere af elever med særlige behov har udarbejdet og
afprøvet.
Første del af bogen er en introduktion til ADHD og autisme. I korte afsnit forklares der om koncentrationsbesvær,
hyperaktivitet, behandling, medicinering m.m., og der er henvisninger til anbefalet litteratur. Efterfølgende er der
afsnit om klasseværelset og klasseledelse, som giver tips og råd til hvordan du som underviser kan forberede dig
bedst muligt i forhold til mødet med eleverne. Bogens anden del indeholder lektioner, som er afprøvede eksempler
på, hvordan forudsigelighed, genkendelighed og struktur kan udfolde sig på såvel et specialhold som i en almindelig
folkeskoleklasse, hvor elever med særlige behov er inkluderet. Bogen er skrevet til præster, kirke- og kulturmedarbejdere og andre, som underviser eller skal i gang med at undervise elever med særlige behov i kristendom.
Hold dig opdateret og stil spørgsmål på www.facebook.com/gudroogorden
hvor forfatterne vil dele gode råd og erfaringer i undervisning af børn med særlige behov.
Om René Høeg
René Høeg er uddannet teolog fra Aarhus Universitet og er siden 2012 ansat som sognepræst i Horsens
Klostersogn. Ud over at undervise konfirmander med særlige behov er René Høeg i redaktionen på fagbladet
Kirken Underviser, bestyrelsesmedlem i Jysk Børneforsorg og koordinator for Natkirken i Horsens. Du kan
kontakte René Høeg på mobilnummer 24 61 09 79 eller rwh@km.dk
Anmeldereksemplar og billeder m.v. kan rekvireres hos mark@rpc.dk
Læs uddrag af bogen.
Venlig hilsen

Mark Petterson,
PR & Marketing, tlf.: 3326 0146
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