
 
 

Seneste nyt om Temadagen fredag 16.april kl. 9:00 - 15:30:  

Alle medlemmer inviteres til den aktuelle, vedkommende og nu gratis 

online temadag! 

Beslutningen om at temadagen nu er gratis for medlemmer er truffet af 2 grunde: dels 
har det forløbne år 2020 har været helt ‘stille’ uden tilbud til medlemmerne grundet den 
aktuelle corona-pandemi, dels har Netværket samme år faktisk haft 15 års jubilæum - så 
denne gestus som en særlig bonus samt en jubilæums-markering af Netværket.  
 

Tema: "Musik i det relationelle omsorgsarbejde - et redskab til regulering, 

rammesætning og en holistisk tilgang” 

Hvordan kan viden og forskning inden for musikterapi kvalificere og understøtte de grundlæggende 

principper for Snoezelen? På denne dag præsenteres musikterapeutiske teorier, modeller og 

observationsmetoder, der belyser kvaliteten af en relation. Praksiseksempler, hvor musik anvendes som 

ramme til regulering af arousal og til at afdække psykosociale behov, illustreres med video. 

Hugo Jensen er cand. mag i musikterapi. Han er også uddannet organist og har en pædagogisk 

diplomuddannelse i psykologi. Gennem flere år har han arbejdet som musikterapeut på hospice og i 

demensomsorgen. Han har som underviser, foredragsholder og forfatter formidlet musik som og i 

eksistentiel og åndelig omsorg. 

Hugo Jensen, kendt fra Snoezel Konsulentuddannelsen, er en underviser, der videnskabeligt velfunderet og 

kobler sin viden og praksiserfaring i den relationelle indsats. Han knytter kunst og musik sammen i forhold til 

at beskrive sammenhængen mellem musik, sanserne og relationer. Hugo er optaget af den nonverbale 

kommunikation, hvor musikken er et middel og en fællesnævner i forhold til Snoezelen og i særdeleshed i 

forhold til regulering af arousal. 

Program:  
 9.00 -   9.15  Log-på-tid - klar og velkommen til temadag 
 9.15 -   9.30  Kort oplæg om Snoezel Konsulent Uddannelsen v/ Hanne Holmer 
 9.30 -  11.30 Oplæg ved Hugo Jensen inkl. indlagte små pauser 
11.30 - 12.15 Frokostpause 
12.15 - 14.15 Fortsat oplæg ved Hugo Jensen inkl. indlagte små pauser 
14.15 - 14.30   Kaffe-pause  
14.30 - 15.30 Årsmøde i Snoezel Netværket (generalforsamling) i følge den udsendte              
      dagsorden. 



                    

 

Tilmelding:  
• VIGTIGT! Tilmeld dig på www.snoezelnet.dk - senest d. 12. april, så det adgangsgivende 

online-link kan fremsendes. 
• Online–link tilsendes på tilmeldingsmailen 1-2 dage forinden. 
• Er du eller din institution ikke medlem opfordres du/I til at melde jer ind. Dette gøres også på 

hjemmesiden. 
 
Arrangør: Snoezel Netværket. Ved spørgsmål, kontakt Marian Fyrkilde: marfy@brondby.dk 
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