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Velkommen til 
kursusåret 2021
Kære pleje- og aflastningsfamilier

I har nok bemærket, at vi i løbet af efteråret har ændret 
navn fra Center for Familiepleje til Familieplejen 
København. Det er sket som led i en organisations-
ændring - og det ændrer ikke noget i forhold til vores 
daglige drift, kontakten til jer pleje- og aflastnings-
familier eller vores kursusudbud.

Derfor er det nu med stor glæde, at vi kan præsentere 
vores kursusudbud for 2021 med en række dugfriske 
kurser. Vi tilbyder en række aktuelle, efterspurgte 
emner, samt flere helt nye temaer. Samtidig har 
Corona-situationen i efteråret medført, at vi har udsat 
seks kurser fra 2020 til 2021. Så udvalget er stort i 
denne kursussæson. Der er bl.a. fokus på det gode 
samarbejde med biologisk familie, håndtering af 
traumer og diagnoser, gode skoledage, Low arousal, 
mening, lykke og det gode liv - og meget andet.

Vi udbyder også to workshops over to dage, hvor der 
bliver tid og mulighed for rigtigt at fordybe sig i udvik-
lingspsykologi og traumer hos plejebarnet. Igen i år er 
der gruppebaserede supervisionsforløb, og vi fortsæt-
ter med undervisningsmodulerne i Socialstyrelsens 
tæt støttede opstartsforløb - et intensivt støtteforløb til 
plejefamilier, der har fået et nyt barn i pleje.

På alle vores kurser sørger vi selvfølgelig for, at vi 
kan overholde sundhedsmyndighedernes Corona-
retningslinjer, så vi kan passe på hinanden. Det er bl.a. 
ved at sikre afstand på siddepladserne, sørge for hånd-
sprit m.m. Det har vi haft gode erfaringer med på 
kurserne i 2020.

Så kig på teksterne i kataloget og find de kurser, der 
passer til jeres behov. Som et godt råd skal I ikke tøve 
for længe med at tilmelde jer - for kurserne bliver fyldt 
op efter først-til-mølle-princippet. I forbindelse med 
vores navneskift skal vi også have ny hjemmeside. Det 
får vi dog først i løbet af 2021. Når I skal tilmelde jer et 
kursus, skal I derfor stadigvæk gå ind på: 
centerforfamiliepleje.kk.dk/kurser, finde kurset 
og trykke 'tilmeld'.

Det er en forudsætning for tilmelding, at I har kontrakt 
som plejefamilie i Københavns Kommune, Ballerup 
Kommune, eller at I har betalingstilsagn fra den kom-
mune, I har kontrakt med. Aflastningsfamilier har mulig-
hed for at deltage i to kurser pr. år. Dette tilbud gælder 
kun aflastningsfamilier med kontrakt i Københavns 
Kommune.

Vi glæder os til at se jer.

Familieplejen København
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold.



Føler du nogle gange, at du ikke helt 
forstår dit plejebarns opførsel?

Børn i nutidens samfund har meget, de 
skal forholde sig til i hverdagen – rammer, 
regler, skole, socialt netværk m.m. Dertil 
kommer, at hvert barn har sin egen person-
lighed og familiebaggrund. Det skal du for-
holde dig til, når du skal forstå dit plejebarns 
adfærd.

På kurset deler Lola Jensen ud af al sin 
erfaring som familievejleder og giver dig 
input til, hvordan du bedre kan forstå dit 
plejebarns opførsel og din egen rolle. Hvad 
bærer barnet med fra biologisk familie? 
Hvordan kan du navigere i hverdagens 
udfordringer? Hvordan opstår familiens 
uhensigtsmæssige handlemønstre - og 
hvad betyder dine egne forventninger til 
barnet?

Om eftermiddagen gør Heidi Agerkvist dig 
klogere på, når børn lyver - hvis det er det, 
de gør? Løgn er et fænomen, der rører ved 
både moral og værdier, og som virkelig kan 
sætte følelserne i gang. Heidi forklarer, hvor-
dan vi som voksne med fordel kan kigge 
rundt om løgnen, for at forstå hvad den er 
udtryk for, og derfra hjælpe vores børn

(og os selv) bedst i udfordrende situationer. 
Det foregår i øjenhøjde og med et strejf af 
humor.

På kurset bliver du klogere på:
• Hvordan de uhensigtsmæssige adfærds-

mønstre i familien opstår og bider sig fast 
- og hvordan du kommer væk fra dem

• Dig selv og dine egne handle mønstre 
– sommetider er det, der virker ligetil, 
forbandet svært, hvad sker der?

• Hvad er løgn og hvad er sandhed, og 
hvordan håndterer man det bedst som 
voksen?

Oplægsholdere
Lola Jensen, socialpædagog,familievejleder 
og foredragsholder. Forfatter til flere bøger, 
fx 'Må vi så få ro' og 'Den store far, mor og 
børn'. Familievejleder på TV2 Go´morgen 
Danmark, DR radio mm.

Heidi Agerkvist, psykolog og parterapeut, 
specialiseret i børnefamiliehverdagen, for-
ældreskabet og parforholdet. Efterspurgt 
skribent, som optræder i magasiner, dag-
blade, radioprogrammer og blogs. Har 
opbygget et stort onlineunivers med artikler, 
forløb og gratis viden på heidiagerkvist.dk.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 6. marts 

2021, kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding:

Find kurset på: 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.

Forstå dit plejebarns 
adfærd — og se din egen 
rolle i et nyt lys 6.3.2021

Familieplejen København
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Hjælp dit plejebarn med at få legen 
til at køre - til gavn for barnets sociale 
udvikling.

Ofte har plejebørn ikke haft de elementære 
forudsætninger for at udvikle sig følelses-
mæssigt og socialt. Vi ser senere i livet, at de 
kan mangle empati og ikke kan behovsud-
sætte eller regulere sig selv.

Leg er en meget vigtig del af barnets udvik-
ling. Anne Larsen og Annie Jakobsen er 
medforfattere på bogen 'Leg for sjov - og 
alvor'. De vil gøre os klogere på, hvor meget 
leg betyder for barnets følelsesmæssige og 
sociale udvikling. Gennem legen lærer bar-
net sig selv at kende - samt hvordan det kan 
begå sig i sociale sammenhænge.

Måske oplever du, at plejebarnets samspil 
med venner og klassekammerater ikke er 
legende let - ligesom din hverdag med 
plejebarnet heller ikke er det. Det kræver 
nemlig meget at få en leg til at glide. Anne 
og Annie bruger den neuroaffektive udvik-
lingspsykologi til at se på legens forskellige 
niveauer, samt hvordan du kan stimulere og 
møde barnet, så det kan udvikle sig. Du vil 
få eksempler på, hvilke lege der kan være 

gavnlige til de forskellige niveauer, samt 
hvilke forventninger vi kan have til børnene.

På kurset bliver du klogere på:
• Legens betydning og udvikling
• Hvor er dit plejebarn i sin legeudvikling?
• Hvor og hvordan kan du bruge elemen-

ter fra legen til at stimulere dit plejebarns 
udvikling?

Oplægsholdere
Anne Larsen, socialpædagog og certi-
ficeret Theraplay-behandler. Mange års 
erfaring og speciale i børn og familier med 
tilknytnings- og relationsforstyr relser, 
samt tidlig indsats. Anne er desuden 
Master-Småbørnskonsulent, ICDP –vejle-
der, Familieterapeut, neuropædagogisk 
supervisor, samt certificeret i Neuroaffektiv 
psykoterapi.

Annie Jakobsen, autoriseret psykolog med 
privat praksis og tilknyttet en heldagsskole 
på deltid. Certificeret Theraplay-behandler. 
Oprindelig uddannet socialpædagog med 
bred erfaring indenfor almenpædagogik og 
behandling. Har desuden flere terapeutiske 
uddannelser bag sig med speciale i den neu-
roaffektive forståelse af barnets udvikling.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 13. marts 

2021, kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.

Det er ikke altid 
legende let
13.3.2021
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Har dit plejebarn vanskeligheder med følel-
ser og sociale sammenhænge? Kom med på 
todages kursus og gå i dybden med, hvor-
dan du støtter barnet.

Ofte ser vi børn og unge, som er normalt 
begavede med almindelig sproglig og moto-
risk udvikling, men som har store, følelses-
mæssige vanskeligheder. Disse børn bliver 
nemt frustrerede, er ofte impulsstyrede, inde-
sluttede og kan mangle empati. De har svært 
ved sociale spilleregler samt at aflæse andre.

På kursets første dag vil Knud Hellborn gøre 
dig klogere på børn og unges følelsesmæs-
sige udvikling - og give dig en forståelse af 
psykiske og følelsesmæssige sårbarheder og 
ubalancer.

På dag to retter Knud fokus mod, hvordan 
du kan forstå, støtte og arbejde med bar-
nets følelsesmæssige ubalancer gennem 
samspil og aktiviteter i hverdagen. Du bliver 
introduceret til typer af samspil, hvor barnet 
kan udvikle socioemotionelle kompetencer 
- fx evne til selvregulering, følelsesmæs-
sige kompetencer og tryghed i sociale 
sammenhænge.

Du får en analyse af barnets kompetencer og 
sårbarheder i forskellige situationer, og vi skal 

tale om interventioner, som er specifikt tilpas-
set det enkelte barn.

Der vil på dagene være en vekselvirkning mel-
lem oplæg, filmklip og eksempler, og der kan 
forventes hjemmearbejde mellem de to dage.
 
På kurset bliver du klogere på:
• Beskrivelse af, hvordan følelsesmæssig og 

personlighedsmæssig udvikling foregår 
på hierarkisk forbundne niveauer i hjernen

• Hvordan udvikles mennesket i interaktion 
med omgivelserne, og hvilken betydning 
kan denne viden have i arbejdet med 
udsatte børn?

• Hvordan kan vi forstå plejebarnets 
vanskeligheder med at indgå i sociale 
sammenhænge?

Oplægsholder
Knud Hellborn, aut. psykolog, arbejder 
til daglig med undervisning, supervision 
og tilrettelæggelse af behandlingsforløb 
samt implementering af neurosekventiel 
og neuroaffektiv udviklingspsykologi som 
forståelsesramme på både specialområdet 
og almenområdet. Er sammen med Jesper 
Birck og Susan Hart medudvikler af EDS – 
en test, der kan måle børns følelsesmæssige 
kompetencer og sårbarheder.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 20. marts 

og lørdag den 24.april 

2021 kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.

Todages workshop om 
neuroaffektiv udviklings
psykologi og praksis
20.3 + 24.4 2021

Familieplejen København
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Børn, der er anderledes 
— om børn med diagno
ser eller i grænselandet 
til en diagnose 10.4. 2021
Bliv bedre til at vurdere, om dit pleje-
barn har en diagnose eller trænger til 
opdragelse.

Når man arbejder med børn, er det ofte nød-
vendigt at kunne forstå deres adfærd. Men 
det kan være svært at skelne mellem børn 
med opvækstrelaterede problemer og børn 
med hjernedysfunktioner.

Nogle børn foretrækker at lege alene, forstår 
ikke legekoder og kan ikke finde ud af de 
andre børns signaler. Er de børn umodne 
- eller har de Aspergers syndrom?

Andre børn kan være hypersensible og 
ukoncentrerede. Skyldes det et umodent 
centralnervesystem og forsinket myelindan-
nelse? Eller er grunden, at der har været for 
mange skift undervejs i opvæksten?

Kom med på kursus og bliv bedre til at 
afgøre, hvornår der skal stilles en diagnose, 
hvornår der skal opdrages – og hvad du kan 
gøre ved det.

Du får også viden om, hvordan du kan skelne 
mellem autisme og autistiske træk hos et 
barn, samt hvorfor er det flest drenge, der 
får stillet diagnosen ADHD - og hvordan ved 
man, at der ikke er tale om en lidt umoden 
eller traumatiseret dreng?

På kurset bliver du klogere på:
• At kunne skelne mellem opvækstrelate-

rede problemer og hjernedysfunktioner
• Hvordan alle hjerner kan påvirkes, selvom 

ikke alle hjerner er organiseret på samme 
måde

• Praktiske og pædagogiske forslag til hver-
dagen med børn med alle slags hjerner.

Oplægsholder
Ann E. Knudsen, cand.mag. og lektor i dansk 
og psykologi. Har specialiseret sig inden 
for neuropsykologi og hjerneforskning. 
Forfatter til flere bøger, bl.a. 'Pæne piger og 
dumme drenge' og 'Hallo, er der hul igen-
nem? – Dit barns hjerne 0-18 år'.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 10. april 

2021, kl. 9.00 til 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Hvordan støtter man plejebørns udvikling 
fra utryg til tryg tilknytning og læring?

At modtage et barn i pleje er en udfordring, 
der vender op og ned på plejefamiliens 
følelsesmæssige tilstand og praktiske hver-
dag. Ind ad døren kommer et barn, der har 
oplevet svigt, tab og skift. Barnets naturlige 
tabsreaktioner viser sig både som forsinket 
følelsesmæssig udvikling, manglende lyst 
til at lege og lære, mangel på tillid til voksne, 
og vanskeligheder ved at indgå i sociale 
relationer og samspil.

Det påvirker hele plejefamiliens system, og 
det igangsætter en både svær og givende 
læringsproces for hele familien. Der er brug 
for at genskabe plejebarnets tillid og trygge 
tilknytning, og hvordan gør du det som ple-
jeforælder? Hvornår skal du stille krav, og 
hvornår skal du være rummelig? Hvordan 
finder du balancen mellem at være følel-
sesmæssig tilknytningsfigur og samtidig 
bevare den nødvendige erkendelse af, at 
barnet ikke tilhører dig og kan blive flyttet?

Det gør Niels Peter Rygaard dig klogere på - 
og i løbet af kurset får du mange eksempler 
og viden til at bygge videre på dine egne 
erfaringer
.
På kurset bliver du klogere på:
• Hvad er en tilknytningsforstyrrelse, 

og hvad er utryg tilknytning?
• Hvordan møder du børn og unge med 

utryg tilknytning, og hvordan skaber 
du trygge relationer?

• Hvordan udvikler du dine følelses-
mæssige og praktiske kompetencer som 
plejeforælder?

Oplægsholder
Niels Peter Rygaard, psykolog. Har i 
mange år uddannet og superviseret pleje-
familier, og er selv adoptivfar. Rådgiver for 
Plejeforældrenes Landsforening, Børne-
og-Socialministeriet og Socialstyrelsen. 
Stifter af Fairstart Fonden, der har uddan-
net 40.000 børns plejeforældre og børne-
hjemsmedarbejdere over hele verden.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 17. april 

2021, kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S..

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.

Børn med tilknytnings
problemer og tabsreak
tioner — find balancen i 
plejefamiliens liv 17.4. 2021

Familieplejen København
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Samarbejde og sociale 
kompetencer i et 
interkulturelt miljø
9.5. 2021
Bliv klogere på at samarbejde i et interkul-
turelt miljø - og hvordan spil kan gøre dit 
plejebarn gladere for at gå i skole.

Når plejebarnet har anden etnisk baggrund, 
kan samarbejdet mellem fagpersoner og 
plejeforældre i nogle tilfælde kræve en særlig 
opmærksomhed på kommunikation og kul-
tur. På kurset deler Line Mansour ud af sine 
erfaringer med samarbejde i et interkulturelt 
miljø. Hvad kan du støtte op om? Hvordan 
kan du samarbejde med forældre og tage 
hensyn til barnets kultur, nationalitet, religion 
og etnicitet? Hvad sker der med barnets iden-
titetsdannelse mellem to kulturer? Hvad kan 
der være af forskelle og ligheder i vestlig og 
mellemøstlig/afrikansk opdragelsesstil? Line 
tager fx perspektiver fra skolegang ind - både 
med lærere, forældre og elever. Gennem 
workshops vil du blive klogere på, hvor du 
kan sætte bedre ind.

Om eftermiddagen sætter Pernille Brinch 
fokus på, hvorfor spil er gode som skole-
hjælp - især til børn, der har svært ved trivsel 
og læring i skolen. Du kommer til at afprøve, 
hvordan spil kan lære barnet at samarbejde 
og træne sine sociale kompetencer. Spil 
er regler og gentagelser - og pludselig er 

det, der virkede svært, blevet lettere. Og så 
er det hygge, nærvær og samvær for dig og 
plejebarnet.

På kurset bliver du klogere på:
• Fordele og udfordringer ved at være barn 

af flere kulturer - og hvordan du kan møde 
familier med interkulturel baggrund

• Generelle spilmetoder, du kan bruge 
direkte hjemme til dit barn og specifikke 
spil til dansk og matematik på flere niveauer

• Hvordan I undgår konflikter i spilsituationer

Oplægsholdere
Line Mansour, cand. ling.merc., ejer af virk-
somheden CorPrimus og skoleafdelingsle-
der på døgninstitutionen Nexus. Tidligere 
skoleleder på Nord-Vest Privatskole samt 
projektleder for bl.a. Exitcirklen og Center 
for Forebyggelse af Eksklusion. Line rådgiver 
private, fagpersoner og myndigheder om 
kulturforståelse, inklusion, integration m.m.

Pernille Brinch, lærer, lærebogsforfatter, spil-
udvikler, redaktør, indehaver af Time2learn 
og læringsekspert i flere udsendelser på 
DR1 og DR2 som 'Tigermor og lektiekuren', 
'Sådan opdrager du en vinder' og 'De for-
tabte indvandrere'.

Praktiske oplysninger

Tid: Søndag den 9. maj 

2021, kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Low arousal 
— sådan håndterer du 
udfordrende adfærd
29.5. 2021
Bliv klogere på, hvordan du kan håndtere 
konflikter, finde løsninger og forebygge 
svære situationer i hverdagen med 
plejebarnet.

Har du et plejebarn, som af og til har udfor-
drende eller udadreagerende adfærd? Har 
du brug for bedre at forstå, hvorfor børn 
nogle gange går i affekt - og hjælp til, hvor-
dan du håndterer det?

På kurset giver Bo Hejlskov dig indblik i Low 
arousal, en metode til at håndtere udfor-
drende adfærd. Det handler om at skabe et 
omsorgsfuldt miljø med positive forvent-
ninger for at mindske stress. Du lærer om 
kropssprog, fysisk afstand og konflikteva-
luering, og du får redskaber, der regulerer 
og nedbringer et højt arousalniveau hos 
barnet. Du skal også høre om, hvorfor Low 
arousal er en givende tilgang i arbejdet 
med børn - samt hvorfor børn havner i 
konflikter.

Low arousal bygger på neuropsykologi, 
stressforskning og affektteori, samt på 
et etisk og humanistisk menneskesyn. 
Metoden tager i høj grad udgangspunkt 

i de tanker og forestillinger, du gør dig som 
forælder. Du kan dermed gå på opdagelse 
i dine egne handlings- og reaktionsmøn-
stre, der opstår i det intense og udviklende 
arbejde med børn og unge.

Formiddagen handler om teori og efter-
middagen om metode - og hele dagen er 
krydret med konkrete eksempler, som du 
kan bruge i din hverdag med plejebarnet.

På kurset får du/I:
• Hvordan du kan håndtere konflikter, finde 

løsninger og forebygge svære situationer 
i hverdagen

• Hvor den udfordrende adfærd hos børn 
stammer fra

• Hvorfor du handler, som du gør, når børn 
er udadreagerende.

Oplægsholdere
Bo Hejlskov, psykolog, konsulent, under-
viser, forfatter og foredragsholder i DK og 
internationalt. Har i 20 år arbejdet med pro-
blemadfærd som supervisor, underviser og 
forsker. Har skrevet et antal bøger i emnet, 
bl.a. 'Rabalder i børnefamilien'.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 29. maj 

2021, kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.

Familieplejen København
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Kom og få indblik i, hvordan du opbygger 
relationen til et menneske med personlig-
hedsforstyrrelse - og hvordan en psykisk 
lidelse opleves indefra.

Det kan være meget krævende at arbejde 
relationelt med et menneske, der har en 
personlighedsforstyrrelse. Selv om man 
har fået etableret en fælles kontakt, enten til 
plejebarnet eller en forælder, er det ikke sik-
kert, at man forstår situationerne på samme 
måde. Det kan gøre det svært at have et vel-
fungerende samarbejde.

Om formiddagen vil Anja Leavens give en 
forståelse af de mere tunge personligheds-
forstyrrelser: den dyssociale, narcissistiske 
og borderline. Hvordan kan man forstå 
dynamikkerne, se advarselstegnene og 
være i relationen samtidig med, at man pas-
ser på dig selv?

Om eftermiddagen kan du få indblik i, 
hvordan en psykisk lidelse opleves indefra. 
Karin Dyhr fortæller sin egen historie om en 
opvækst med seksuelle overgreb, og hvor-
dan senfølger og borderline udviklede sig 
hos hende. Karin fortæller om sine oplevel-
ser, om hvad der hjalp hende - og hvad der 
ikke hjalp hende. Det er en historie om 17 år 

i psykiatrien og en lang vej ud af smerten, 
om at blive rask - og endelig lidt om Karins 
liv i dag.

På kurset bliver du klogere på:
• Diagnoser – psykiske strukturer, adfærd 

og dynamikker
• Kontakthåndtering – etablering af 

relationen og at passe på sig selv
• Hvordan borderline opleves indefra

Oplægsholdere
Anja Leavens, cand. psych. aut. med spe-
ciale i personlighedsforstyrrelser, hvor 
særligt den dyssociale eller narcissistiske 
personlighedsstruktur og deraf følgende 
problematikker har været i fokus. Arbejder 
bl.a. tæt sammen med Kriminalforsorgen, 
herunder terapeutiske forløb med ind-
satte/løsladte og supervision for forskel-
lige personalegrupper.

Karin Dyhr holder foredrag om seksuelt mis-
brug, borderline og selvskadende adfærd på 
basis af egne erfaringer. Har været indlagt 
mere end 80 gange i løbet af 17 år, men er i 
dag rask. Forfatter til bøgerne 'Glaspigen', 
'Bag om borderline' og 'Ude af mig selv'.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 19. juni 

2021, kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.

Personligheds
forstyrrelser — hvordan 
håndterer jeg det?
19.6. 2021
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Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

4. september 2021, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.

Kickstart arbejds
glæden og begejstringen 
i din familie
4.9. 2021
Pas på dig selv og dine følelser i hver-
dagen med plejebarnet - og få kickstartet 
dit engagement og arbejdsglæde.

Når man har at gøre med børn, der har 
været udsat for svære belastninger, kan 
det sætte gang i mange følelsesmæssige 
udtryk i én selv. Hvordan kan man passe på 
sig selv, så man ikke bliver sekundært trau-
matiseret, eller fx mærker indre uro, over-
vældende tomhed eller træthed?

På dette kursus gør Morten Jarmer dig klo-
gere på, hvordan du kan øge opmærksom-
heden på dine følelser og behov og dermed 
sikre vedvarende engagement, trivsel og 
arbejdsglæde. Du lærer at håndtere de 
følelsesmæssige reaktioner, som kontak-
ten til dit plejebørn vækker i dig, så du får 
passet på dig selv og er i stand til at møde 
pleje barnet med empati og forståelse.

Om eftermiddagen kan du give din arbejds-
glæde et serviceeftersyn i selskab med 
Christine Feldthaus. Overskud og begej-
string kræver, at man gør en indsats. Du 
får indspark til, hvordan du i stedet for at 
køre pr. refleks, skaber plads til refleksion. 
Prøv noget nyt. Forsøg med lidt galskab. 
Alt sammen med baggrund i Christines 

mangeårige erfaring med kommunikation 
og formidling – og som mor.

På kurset bliver du klogere på:
• Hvordan du kan håndtere de følelser, som 

plejebarnets adfærd kan vække i dig
• Hvordan du kan bruge dine reaktioner til 

passe på dig selv og møde plejebarnet 
med forståelse

• Hvordan får du større gennemslagskraft 
i din kommunikation med plejebarnet?

Oplægsholder
Morten Jarmer, klinisk børnepsykolog og 
psykoterapeut med erfaring fra bl.a. psykia-
trisk afdeling og TUBA samt Psykologhuset 
Børn og Unge i Københavns Kommune.

Christine Feldthaus, livsstilsekspert, kom-
munikationsrådgiver og foredragsholder. 
Har i over 25 år beskæftiget sig med kom-
munikation som leder i reklamebranchen 
og har de seneste 15 år virket indenfor for-
midling, dels igennem tv-programmerne 
'Kender du typen' og 'So F***ing Special' 
fra DR.

Familieplejen København
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Konflikthåndtering 
i din hverdag som 
plejeforælder
11.9. 2021
Kommunikation, samarbejde og konflikt-
håndtering er vigtigt i hverdagen som 
plejeforælder. Men hvad virker? Og hvad 
virker ikke?

Som plejeforælder indgår du i mange typer 
af relationer - med plejebarnet, sagsbe-
handleren, skolen, de biologiske forældre 
m.fl. Når dialogen og samarbejdet funge-
rer, er alt godt, andre gange er der måske 
uenighed eller misforståelser, og så kan 
bølgerne gå højt.

Kom med til en temadag om trivsel, kom-
munikation og konflikthåndtering for alle, 
der arbejder i konfliktfyldt farvand. Du får 
6 spændende, lærerige og underholdende 
timer i effektiv kommunikation med dine 
omgivelser og en øjenåbner om konflikt-
håndtering, kommunikation og samarbejde.

Kursusformen er energifyldt og humoristisk 
med jordnære og praktiske eksempler på, 
hvad der virker og ikke virker. Lars Mogensen 
bruger alle tilgængelige virke midler i under-
visningen og inddrager deltagerne i kurset 
med øvelser, nærvær, humor og masser af 
eksempler fra sine egne oplevelser.

På kurset bliver du klogere på:
• Taknemmelighed for mødet
• Relationen – ansvarlighed og 

samhørighed
• Få forståelse for hvorfor du reagerer, 

som du gør, i konflikten

Oplægsholder
Lars Mogensen, foredragsholder og under-
viser i konflikthåndtering, kommunikation 
og trivsel. Igangsætter af og underviser 
på uddannelsen Certificeret Konfliktcoach 
Level 1 og 2. Har sideløbende haft karriere 
på eliteniveau som karatekæmper inden-
for Kyokushinkai, dørmand, pædagog og 
fitnesscoach.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

11. september 2021, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Mange plejebørn har haft en barsk start 
i livet, hvilket senere giver dem proble-
mer som voksne. Hvordan kan vi støtte 
børnene i at håndtere udfordringerne fra 
barndommen?

Omkring hver femte voksen, der har døjet 
med en svær opvækst, snubler i livet. Det 
kan være udfordringer med det psykiske 
eller fysiske helbred, eller det kan være 
problemer med uddannelse, arbejde eller 
tilknytningen til andre mennesker.

På kurset gennemgår Lisbeth Zornig 
Andersen baggrundene for nogle af fald-
gruberne, bl.a. ud fra ny forskning. Lisbeth 
kommer fx ind på viden om social arv – her-
under epigenetik: Altså viden om, hvordan 
man gennem miljømæssige påvirkninger 
kan påvirke børenes arvede gener.

Du får også en række metoder og tilgange til 
barnet, der kan være med til at sikre, at ple-
jebørnene får lige så gode odds i forhold til 
et godt børneliv. Det er indsatser med fokus 
på bl.a. kost, krop, skolestøtte, kærlighed og 
samarbejde med familien.

Sædvanen tro er der også en livsekspert 
med på Lisbeths kursus - denne gang skal 
du høre fra et tidligere plejebarn.

På kurset bliver du klogere på:
• Perspektiver på udfordringerne hos 

anbragte børn
• Et tidligere plejebarns erfaringer
• Ny forskning om, hvordan man kan støtte 

børnene - samt børnenes egne bud herpå

Oplægsholdere
Lisbeth Zornig Andersen, cand.polit., tidli-
gere formand for Børnerådet, børnehjems-
barn og mor til fem. Desuden forfatter til 
bøgerne 'Zornig -Vrede er mit mellemnavn', 
'Zornig - Fra vred til voksen' og 'Zornigkuren'. 
Derudover medforfatter på fagbøgerne 'Jeg 
ville have sagt det, hvis…', 'Jeg gør mig ondt, 
når…' og 'Jeg er godt anbragt, når…' samt 
børnebøgerne 'Hemmeligheder' og 'Nanna 
på bjørnehjem'.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

18. september 2021, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.

Det gode børneliv 
— på trods af en 
barsk start
18.9. 2021
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Styrk dit plejebarns 
udvikling, ressourcer 
og potentiale
25.9. 2021
Nogle børn kan være forsinkede i deres 
udvikling. Få viden om, hvordan du hjæl-
per dit plejebarn med at indhente sine 
jævnaldrende.

På dette kursus bliver du klogere på at 
håndtere de udfordringer, som du kan 
komme ud for med et plejebarn, der er for-
sinket i sin udvikling. Hvorfor er det vigtigt 
at hjælpe børnene med at indhente deres 
jævnaldrende og komme helskindede igen-
nem barndommen? Hvad betyder det for 
børns udvikling - kognitivt og socialt? Helle 
Kjærgaard sætter ord på børnenes styrker 
og udfordringer og hjælper dig med at ind-
arbejde rutiner eller værktøjer, som giver 
børnene en bedre hverdag i skolen og i 
familierne.

De fleste børn og unge har det godt i skolen, 
men undersøgelser viser også, at flere føler 
sig stressede og ensomme. Om eftermidda-
gen fortæller Sofie Münster, hvordan børn 
kan rustes bedre til at klare deres udfordrin-
ger, hvis vi styrker deres personlige karakter. 
Det handler om at bygge børnene op med 
et stærkt indre, så de kan træffe valg ud fra 
værdier og normer i stedet for ydre parame-
tre som popularitet og præstationer.

Sofie præsenterer forskellige metoder: 
fx feedback og ros, som får børnene til at 
fokusere på processen frem for resultatet, 
aktiviteter, som giver børnene større mod 
på at fejle - og andre redskaber.

På kurset bliver du klogere på:
• Hvad betyder understimulering for børns 

udvikling - kognitivt og socialt
• Hvordan kan vi hjælpe børnene med at 

indhente deres jævnaldrende
• Metoder til at opbygge barnets karakter, 

værdier og normer

Oplægsholdere
Helle Kjærgård, autoriseret psykolog og spe-
cialist i børneneuropsykologi. Arbejder som 
konsulent i VISO-sager samt med supervi-
sion og uddannelse af plejefamilier. Forfatter 
til en række bøger om børn i udfordrende 
livssituationer, herunder 'Den lille kaospilot' 
og 'Barnets lærende hjerne'.

Sofie Münster, fast børne- og forældreeks-
pert på Go Morgen Danmark og forfatter til 
to bestsellere om børn, unge og opdragelse 
og mere end 300 forskningsbaserede artik-
ler. Stifter af NOPA - Nordic Parenting, et 
online magasin og brevkasse til forældre og 
fagprofessionelle.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

25. september 2021, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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TODAGES KURSUS

Hvad sker der, 
når traumer 
smitter — og 
hvad gør vi 
ved det?
2.10 + 13.11. 2021
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Kom med på to temadage og lær, hvordan 
du arbejder traumesensitivt med barnet, 
samtidig med at du tager vare på dig selv.

Savner du tid til at forbinde teorien på 
kurser med din praksis i hverdagen? Så er 
disse to temadage helt sikkert noget for dig. 
Begge dage vil være en blanding af teori, 
metoder, gruppeøvelser og omsætning til 
praksis hjemme hos dig og plejebarnet.

Traumatisering hos børn har stor betydning 
for barnets udvikling og mange omsorgs-
svigtede børns vanskeligheder nedstam-
mer fra traumer. Psykolog Cille Hutnik vil 
trække tråde til hendes hverdag med trau-
matiserede børn i Børnehus Sjælland og 
give eksempler på, hvordan traumer kan 
komme til udtryk hos barnet i forskellige 
aldre - samt hvordan du kan hjælpe barnet 
med at håndtere traumerne.

Forskning påpeger, at vi kan smittes med 
barnets forskellige følelser, og at vi på den 
måde kan udvikle symptomer, der minder 
om dem, man ser hos den traumatiserede. 
Derfor vil vi også beskæftige os med belast-
ningspsykologi, herunder begrebet sekun-
dær traumatisering hos jer som plejeforæl-
dre. Langt de fleste symptomer bor indeni 
og er ikke synlige udenpå. Psykoterapeut 
Tina Hutnik stiller derfor skarpt på forskel-
lige reaktionsformer og faresignaler, man 
skal være særlig opmærksomme på. Tina 
kommer også ind på forskellige beskyttel-
sesfaktorer i arbejdet med traumatiserede 
børn, og hvordan vi som fagprofessionelle 
oplever at kunne blive påvirket af arbejdet.

Derudover vil Spædbørns- og børnebe-
handler Trine Winther give indblik i, hvor-
dan stressede og traumatiserede børn 
udtrykker deres stress og følelsesmæssige 
ubalancer i kropslige udtryk. Kroppen 
husker resten af livet, både bindevæv, 
muskler, hjerte og mavetarmsystemet.

Kortisolniveauet er på overarbejde, svæk-
ker børnenes immunforsvar og evne til at 
restituere og fordøje mad og følelser. Trine 
vil give helt konkrete metoder til, hvordan 
vi gennem leg, aktiviteter og fysisk kon-
takt kan arbejde konstruktivt og lindrende 
med børnenes nervesystem og kroppens 
ubalancer.

På kurset bliver du klogere på:
• Traumer hos plejebarnet - metoder, 

tilgange og praksis, som du kan bruge 
derhjemme

• Hvilke følelser og symptomer hos dig selv, 
du skal være opmærksom på

• Hvordan du kan bruge aktivitet, fysisk 
kontakt og leg til at arbejde med børnenes 
nervesystem

Oplægsholder
Tina Hutnik, certificeret Psykoterapeut 
MPF og mindfulnessinstruktør. Underviser 
på Professionshøjskolernes uddannelse 
for plejefamilier ”PUP”. Har 16 års erfaring 
fra et behandlingshjem for anbragte børn. 
Udbyder legeterapi til børn, som tager 
afsæt i barnets emotionelle udvikling og 
evt. traumer. Fungerer som Supervisor for 
plejefamilier og pædagogisk personale.

Cille Hutnik, Cand. Psych., specialiseret i 
børns tilknytning samt traumereaktioner 
hos børn. Uddannet i legeterapi og arbej-
der til daglig i et af de 5 regionale børne-
huse med børn, der har været udsat for vold 
eller seksuelle overgreb. Cille har tidligere 
erfaring fra PPR og et behandlingshjem for 
spæd- og småbørn.

Trine Winther, sygeplejerske på børn- og 
ungeafdeling samt akut børnemodtagelse. 
I privat regi arbejder Trine som spædbørns- 
og børnebehandler, krisemedarbejder og 
sygeledsager i rejsebranchen, yogalærer og 
mindfulness instruktør samt massagetera-
peut og kraniosakralterapeut.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

2. oktober og lørdag 

den 13. november 2021, 

kl. 9.00 - 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Bevar dig selv — og skab 
det gode samarbejde 
med barnets familie
9.10. 2021
Hvordan styrker vi samarbejdet med bar-
nets forældre - og hvordan passer vi på 
hinanden som ægtefæller og kolleger?

Når et barn bliver anbragt, siger plejefami-
lien også ja til at samarbejde med barnets 
forældre. Et samarbejde, som er præget af 
følelser, reaktioner, dilemmaer og positive 
oplevelser for alle parter.

Det er samtidig en stor opgave at kunne 
være med til at skabe en sammenhæng i 
barnets to verdener, når følelser, fornuft, 
forventninger og aftaler skal rummes. Det 
kan fx være samarbejdsaftaler, der giver 
mening for alle, jul, fødselsdag, fritidsaktivi-
teter, samvær, og meget andet, som er for-
udsætninger for et godt samarbejde.

Formålet med kursusdagen er at give viden 
til inspiration og forståelse af vigtigheden 
i, at et barn har brug for sine forældre til at 
få en større helhedsopfattelse af sig selv. 
Og samtidig er form og indhold i relationen 
væsentlig for, at plejefamilien kan være med 
til at sikre barnets trivsel og udvikling.

Karin Torp giver også input til, hvordan 
I som plejeforældre passer på jer selv 
og jeres familie. Dagen vil blive delt 
op i oplæg, gruppearbejde og fælles 
erfaringsudveksling.

På kurset bliver du klogere på:
• Forældrenes følelser og reaktioner
• Samarbejdet i dagligdagen og sam-

værets betydning - og jeres rolle i det som 
plejeforældre

• Plejefamiliens trivsel og arbejdsglæde. 
Hvordan passer I på hinanden som ægte-
fæller og kollegaer?

Oplægsholdere
Karin Torp, socialpædagog med egen 
konsulentvirksomhed. Underviser i børns 
udvikling, kommunikation og personale-
udvikling. Er supervisor og konsulent for 
fagfolk, der arbejder med børn, unge og 
familier.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

9. oktober 2021, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Spiseforstyrrelser eller 
selvskadende adfærd 
hos plejebarnet — hvad 
kan du gøre? 30.10. 2021
Hvordan spotter du, om dit plejebarn har 
en spiseforstyrrelse eller selvskadende 
adfærd - og hvordan hjælper du barnet?

Andelen af børn og unge, der udvikler spi-
seforstyrrelser eller selvskadende adfærd 
er stigende. Men som plejeforælder kan det 
være svært at vide, hvordan man kan spotte 
tegnene på spiseforstyrrelse eller selvskade 
- og hvornår og hvordan man skal reagere.

Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard er 
begge specialpsykologer i børne- og ung-
domspsykiatri med mange års erfaring 
med behandling af psykiske lidelser. På kur-
set gør de dig klogere på selvskade og spi-
seforstyrrelser: forskellige former, årsager 
og baggrund - og hyppighed og varighed 
af lidelserne.

Du kommer til at høre om mestringsstra-
tegi, risikoadfærd ved selvskade og spise-
forstyrrelse og behandlingsmuligheder. 
Berit og Rikke giver dig redskaber, som du 
kan bruge til at støtte plejebarnet eller den 
unge i følelsesregulering - herunder 'den 
svære samtale': Hvordan kan man tale med 
den unge om sin bekymring?

Du får også indblik i eksernalisering som en 
tilgang og metode til at arbejde med spise-
forstyrrelse og selvskade.

Undervisningen veksler mellem oplæg, 
fælles drøftelser og øvelser, som giver 
mulighed for at udveksle erfaringer.

På kurset bliver du klogere på:
• Viden om spiseforstyrrelser: 

hyppighed, diagnostiske kriterier 
og behandlingsmuligheder

• Indsigt i konkrete handlemuligheder 
og metoder til at hjælpe unge med 
spiseforstyrrelser og selvskade

• Redskaber til at spotte risikoadfærd 
og gode råd til 'den svære samtale' 
med den unge

Oplægsholdere
Berit Nøhr Roved og Rikke Klitgaard er begge 
specialpsykologer i børne- og ungdomspsy-
kiatri med mange års erfaring i udredning, 
diagnostik og behandling af psykiske lidelser. 
Sammen driver de Specialpsykologisk Klinik, 
som er specialiseret i udredning og behand-
ling af psykologiske og psykiatriske lidelser 
hos børn, unge og yngre voksne.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

30. oktober 2021, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Kunsten at skabe 
gode dage i skolen og 
gode læringsmiljøer 
for plejebørn 6.11. 2021
Hvordan får du trivsel og god læring til at 
gå hånd i hånd? Kom med og få konkrete 
metoder og redskaber.

Gode dage er for os alle kendetegnet ved, 
at tre grundlæggende behov er opfyldt: 
oplevelse af tilstrækkelig frihed, oplevelse 
af varm, social samhørighed, og troen på 
at man kan klare de udfordringer, man vil 
møde.

Sådan er det også i skolen. Der er ikke 
én elev, som vil trives godt i fastlåsthed, 
ensomhed eller pessimisme. Så når noget 
er svært i skolen, når fællesskabet i klassen 
ikke føles godt, eller man kæmper med 
troen på sig selv, er det vigtigt at kunne rea-
gere hurtigt – både som elev, som lærer og 
som forælder. For man kan ikke tåle at føle 
sig låst fast, føle sig udenfor eller føle sig for 
dårlig ret længe ad gangen, før det begyn-
der at have negative konsekvenser. Men 
endnu bedre er det selvfølgelig, hvis man 
kan forebygge, at problemerne overhove-
det vokser sig for store.

Hans Henrik Knoop er lektor i pædagogisk 
psykologi og forsker i børns læring og triv-
sel. På dagen sætter Hans Henrik fokus på, 

hvordan de særlige skolemæssige udfor-
dringer, som knytter sig til at være plejebarn 
og plejefamilie kan forstås i lyset af den 
viden, vi har i dag – og hvordan vi kan bruge 
denne viden, så også plejebørn kan trives i 
skolen og lære godt i undervisningen.

På kurset får du:
• Overblik over, hvad vi ved om lærings-

miljøer, hvor trivsel og god læring går 
hånd i hånd – med særligt fokus på pleje-
børns behov og muligheder.

• Konkrete metoder og redskaber til at 
tackle særlige pædagogiske udfordringer, 
som knytter sig til at være plejebarn, 
plejefamilie eller aflastningsfamilie

Oplægsholdere
Hans Henrik Knoop, lektor i pædagogisk 
psykologi på Aarhus Universitet og pro-
fessor på North-West University, SA. Har 
i mange år forsket i børns læring og trivsel 
og bl.a. analyseret næsten 300.000 dan-
ske skoleelevers trivsel med særlig fokus 
på kedsomhed, fællesskab og tro på egne 
muligheder. Forfatter eller medforfatter til 
9 bøger, fx 'Leg, læring og kreativitet' og 
tænkepausen 'Positiv Psykologi'.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

6. november 2021, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Omsorgssvigt, traumer 
og skam — når fortiden 
farver nutiden
20.11. 2021
Hvordan opstår traumer - og hvordan kan 
du hjælpe barnet med traumerne og den 
skam, der ofte følger med?

En opvækst med omsorgssvigt og vold kan 
give traumer og nedbryde et barns selvfor-
ståelse og virkelighedsopfattelse. På denne 
kursusdag vil psykolog Anette Holmgren 
fra DISPUK gøre dig klogere på barnets 
selvfornemmelse - hvordan selvet bliver 
etableret i varme og tillidsfulde relationer, 
og hvordan det bliver nedbrudt i frygt, kaos 
og usikkerhed. Anette giver dig en sam-
menhængende forståelse af det komplekse 
traume, og hvordan fortidens frygt og følel-
ser låser sig i bevidstheden og bliver gen-
aktiveret af nutiden, så nutiden opleves igen-
nem fortidens følelser – uden man opdager, 
at det er fortiden, der er på spil. Dette sker 
for os alle, men det sker oftere og voldsom-
mere i et liv præget af vold, svigt og frygt.

En alvorlig konsekvens af svigt og vold er 
skam. Skam viser sig ofte forklædt som 
angst eller vrede. Anette giver dig brugbare 
teoretiske forståelser af skam, forståelser 
som du kan bruge til at opdage skammens 
forklædninger samt til at hjælpe plejebarnet 
i mødet med skam, angst og vrede.

Når man skal ryste sig fri af opvækst præ-
get af negative oplevelser er det vigtigt, at 
man også får øje på undtagelserne - fx de 
færdigheder man udviklede, og de værdier 
som overlevede. Den overordnede etik i 
Anettes fokus på traume er, at et liv altid 
indeholder mere, end der er blevet fortalt 
om det, og at vi derfor alle har mulighed for 
at blive mere, end det vi er.

På kurset bliver du klogere på:
• Hvordan selvet bliver skabt gennem 

varme og værdifulde oplevelser
• Hvordan traumer ødelægger selvet ved 

at bryde ind i nutiden og ryste os væk 
fra os selv

• Forståelser af skam, som kan bruges i 
mødet med angst og vrede, samt bruges 
til at genetablere selvkærlighed

Oplægsholdere
Anette Holmgren, psykolog og direktør i 
efteruddannelsesfirmaet DISPUK. Hun er 
terapeut, underviser, supervisor og forfatter 
til en række bøger om narrativ terapi. Senest 
har hun i 2019 skrevet bogen 'Komplekse 
traumers Psykologi – beretninger om det 
ubærlige'.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

20. november 2021, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Mening, lykke og det 
gode liv for mennesker, 
familier og børn
27.11. 2021
Bliv klogere på, hvad der skaber et godt 
og meningsfuldt liv for dig og din familie.

På denne kursusdag præsenterer professor 
i almenpsykologi Svend Brinkmann nogle 
klassiske og moderne forståelser af, hvad 
der psykologisk set skal til for at leve et 
godt liv. Det handler især om at skabe gode 
relationer og fællesskaber, i hvilke børn og 
unge kan føle sig hjemme og blive dannet 
som mennesker. Hvordan gør man det som 
plejeforældre, og hvilke specifikke udfor-
dringer møder man her?

På temadagen vil Svend Brinkmann også 
rette et kritisk blik mod samfundsudviklin-
gen og diskutere, hvordan præstationskul-
tur og konkurrencestat har sat menneskeli-
vets grundlæggende værdier under pres.

Dagen veksler mellem oplæg og 
refleksioner.

På kurset bliver du klogere på:
• Betydningen af relationer for menneskelig 

udvikling for jer forældre og børn
• Hvordan den nyere samfundsudvikling 

udfordrer muligheden for et godt liv
• Hvorfor dannelse igen bør blive 

et grundbegreb

Oplægsholdere
Svend Brinkmann, professor i psykologi på 
Aalborg Universitet. Hans forskning foregår 
i grænsefladen mellem psykologi, filosofi 
og kulturanalyse, og han er forfatter til en 
lang række bøger og artikler om disse områ-
der. Aktuelt forsker han bl.a. i den stigende 
udbredelse af psykiatriske diagnoser og i 
sorg som psykologisk og kulturelt fænomen.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

27. november 2021, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Resiliens i børnehøjde
4.12. 2021

Hvordan kan du stimulere plejebarnet, så 
det bliver resilient - også kaldet robust?

Vi ved meget om, hvad der skaber mistriv-
sel og forstyrrer god udvikling hos børn. 
Men vi ved også meget om, hvad der kan 
øge chancen for trivsel og sund udvikling. 
Det at klare sig godt på trods, kaldes for 
resiliens. Omkring halvdelen af de børn, der 
har døjet med en svær opvækst, klarer sig 
godt senere i livet - de har et godt helbred, 
en uddannelse, et arbejde og en familie.

På kurset løfter Ida Skytte Jakobsen sløret 
for, hvor langt forskningen er kommet med 
at udforske resiliens. Samtidig bliver der 
plads til dine input om, hvad der har skabt 
resiliens hos de børn, som er vokset op hos 
dig. Du får redskaber, som du systematisk 
kan bruge som plejeforælder.

Om eftermiddagen forklarer Anette Prehn, 
hvorfor vi som voksne bør kende til hjer-
nens spilleregler, når vi omgås børn. Anette 
præsenterer værktøjer, som hjælper bør-
nene til at forstå, hvad der foregår i hjerne, 
krop og hjerte – herunder hvordan man 
regulerer sine følelser og styrker værdi-
fulde stier i hjernen. Værktøjer, som du kan 

bruge med det samme i dit samspil med 
plejebarnet.

På kurset bliver du klogere på:
• Hvad ved vi om resiliens?
• Hvordan kan du bruge den viden i arbejdet 

med plejebørn, som har haft en vanskelig 
start på livet?

• Hjernens spilleregler og værktøjer, som 
kan hjælpe plejebarnet med at regulere 
følelser i hverdagen

Oplægsholdere
Ida Skytte Jakobsen, psykolog og forsker i 
feltet som handler om børn, omsorgssvigt, 
udsathed og resiliens. Bred erfaring med 
at arbejde med børn, som har haft en svær 
start på livet. Forfatter til bogen 'Resiliens 
processer' fra 2014.

Anette Prehn, sociolog, foredragshol-
der og hjerneformidler. Forfatter til fem 
bøger om hjernens spilleregler, bl.a. best-
seller-bogserien 'Hjernesmart'. Hædret 
i 2009 som 'årets underviser indenfor 
ledelse og coaching' hos den norskejede 
konferenceudbyder Confex.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

4. december 2021, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel,

Amager Boulevard 70,

2300 København S.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Mentalisering 
i hverdagen 
— styrk dit pleje
barns resiliens
12.6. + 13.6. 2021

TODAGES WEEKENDKURSUS 
for styrkede plejefamilier, 
akutplejefamilier, samt mentor- og fritidsfamilier.
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Der er mange forhold i livet, som et ple-
jebarn kan have brug for hjælp til at skulle 
overkomme. Det kan være fysiske og 
følelsesmæssige vanskeligheder i hverda-
gen som følge af en barsk livsstart. Eller 
de større livsspørgsmål som eksempel: 
Hvorfor kunne jeg ikke bo hos mine biolo-
giske forældre?

På dette kursus skal vi blive klogere på resili-
ens - et psykologisk begreb, der dækker over 
at kunne overkomme de vanskeligheder, 
som livet byder én. En slags modstandskraft, 
som vi ved, kan styrkes hos børn gennem 
det samvær, de tilbydes i hverdagen.

For det kan være slidsomt for alle i pleje-
familien, når tilbagevendende konflikter, 
mistrivsel, grundlæggende tillidskonflikter 
og udviklingstraumer flytter ind i hverda-
gen. Man vil gerne hjælpe, men kan til tider 
have svært ved at se, hvor og hvordan man 
skal starte. Svaret kan langt hen ad vejen 
være, at du som plejeforælder bliver fortrolig 
med at følges med barnets indre kaos på 
en mentaliserende måde – både i forhold til 
barnet og til dig selv. På kurset får du enkle, 
men effektive metoder, der kan bruges 
straks – også sammen med plejebarnet.
Dagene er bygget op med oplæg og 

øvelser om konkret mentalisering, resiliens 
og forståelse af samspillet med plejebarnet, 
når barnet/den unge er mest presset.

Kurset er med fuld forplejning, og der er 
bestilt værelser til deltagerne.

På kurset bliver du klogere på:
• Hvad der opbygger eller udhuler et barns 

resiliens
• Hvornår og hvordan du kan spille en rolle 

i forhold til at styrke den
• Sparringsmetoder mellem dig og/eller 

andre plejeforældre – der både kan give 
luft og stimulere nysgerrighed

Oplægsholdere
Nina Boelsgaard og Rikke Lyngdam er en 
del af psykologfirmaet FOLIKO i KBH, som 
arbejder med børn, unge og deres fami-
lier, plejefamilier og andre fagpersoner. 
Arbejder med behandling, undersøgelses-
arbejde, supervision og undervisning, og 
har i de sidste mange år særligt arbejdet 
med anbragte børn i komplekse livssitua-
tioner. Tager afsæt i udviklingspsykologi, 
mentalisering og et familieterapeutisk 
håndværk.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 12. juni 

2021 kl. 9.00 til søndag 

den 13. juni 2021 kl. 14.00

Sted: Hotel Klinten,

Søndervej 8, 4673

Rødvig Stevns.

 

Tilmelding

Find kurset på 

centerforfamiliepleje.

kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.

Kom på weekendkursus og opdag, hvordan du kan 
bruge mentalisering til at styrke plejebarnets resiliens.
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Gruppesuper 
visionsforløb for 
plejefamilier
I denne form for supervision arbej-
der vi med tre elementer: teori, 
metode og egen mentaliseringsevne. 
Erfaringen viser, at effekten bliver 
væsentligt større, når plejefamilierne 

får mulighed for at udvikle sig på alle 
tre områder samtidigt. Sammen 
med andre plejeforældre kan du 
arbejde med supervision, indsats og 
metoder til det enkelte barn.

28
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Sammen med andre plejeforældre kan du arbejde med 
supervision, indsats og metoder til det enkelte barn.

På første del af kursusdagene tager vi teoretisk afsæt i 
den nyere, psykodynamiske udviklingspsykologiske viden 
som fx den treenige hjerne, neuroaffektiv udviklingspsy-
kologi, tilknytningsteori, legen som tilgang m.m. Det vil 
give dig en større forståelse for barnets sociale og emo-
tionelle udviklingsniveau, samt en større forståelse for 
barnets adfærd og de bagvedliggende intentioner. Du får 
eksempler på, hvordan man kan bruge teorien i praksis 
til at skabe kontakt, nærvær, følelsesmæssig udvikling og 
psykisk resiliens.

På anden del af kursusdagene arbejder vi med børne-
supervision. Vi tager et barn op og belyser det. Med teo-
rien som fundament ser vi på, hvilken indsats og metoder 
der er brug for til det enkelte barn. Denne supervisions-
form vil give dig en øget forståelse for barnets følel-
sesmæssige udvikling og et indblik i barnets nærmeste 
udviklingszone. Der bliver også stillet skarpt på forskellen 
på mikro- og makroregulering og effekterne heraf.

Et teoretisk fundament og en god metode kan dog ikke 
alene skabe forandringer - og derfor arbejder vi også 
med mentalisering. Mentalisering er bl.a. evnen til at 
fornemme og nuancere egne følelser og refleksioner, 
samt forstå andre menneskers følelser, hvilket frem-
mer evnen til at indgå i samspil med andre mennesker. 
Skrøbelige børn med umodne nervesystemer har brug 
for voksne med modne nervesystemer og en fleksibel 
mentaliseringsevne.

Oplægsholdere
Gry Houmann uddannet lærer og supervisor fra DISPUK. 
Tina Hutnik er Psykoterapeut MPF, underviser på 
Professionshøjskolernes uddannelse for plejefamilier PUP, 
børn og unge Terapeut samt Supervisior for plejefamilier. 
Begge har speciale i børn med særlig vægt på barnets emo-
tionelle udvikling - herunder tilknytning og traumer, samt 
den treenige hjerne som forståelsesramme og arbejdsred-
skab. Tina har tidligere arbejdet 16 år på et behandlingshjem 
og Gry arbejder på 21. år på et skole-behandlingshjem.

Praktisk info

Kurset henvender sig alene til plejefa-

milier med kontrakt med Københavns 

Kommune.

Undervisningen forløber over 6 gange 

á 5 timer. Der er plads til 8 plejefamilier 

på holdet, dvs. max 16 deltagere. Der 

serveres frokost og kaffe/kage.

Deltagelse i kurset skal aftales med din 

familieplejekonsulent.

Sted: Fensmark bibliotek, 

Kildegårdsvej 56, 4684 Holmegaard

Tilmelding: Kontakt jeres 

familieplejekonsulent

Tid – hold 1:

06.01.2021 9.30 – 14.30

10.02.2021 9.30 – 14.30

17.03.2021 9.30 – 14.30

21.04.2021 9.30 – 14.30

26.05.2021 9.30 – 14.30

23.06.2021 9.30 – 14.30

Tid – hold 2:

11.08.2021 9.30 – 14.30

01.09.2021 9.30 – 14.30

29.09.2021 9.30 – 14.30

27.10.2021 9.30 – 14.30

24.11.2021 9.30 – 14.30

15.12.2021 9.30 – 14.30

Familieplejen København
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Tæt støttede opstarts
forløb til plejefamilier
Familieplejen København tilbyder intensiv 
støtte til plejefamilier i forbindelse med 
nyanbringelser

’Socialstyrelsens tæt støttede opstartsfor-
løb’ er et intensivt støtteforløb til plejefami-
lier, der har fået et nyt barn i pleje. Formålet 
med opstartsforløbet er at give jer som ple-
jefamilie og plejebarnet en god begyndelse 
sammen, som kan danne grobund for en 
tryg, udviklende og bæredygtig anbringelse.

Tæt støttede opstartsforløb er kommet i 
brug i Familieplejen København fra 1. juli 
2019 for alle nye anbringelser – uanset om 
det er første gang, familien har et barn i 
pleje, eller om familien tidligere har haft ét 
eller flere anbragte børn.

Det er den nye lovgivning – ”Mere kvalitet i 
plejefamilier” – der trådte i kraft 1. juli 2019, 
som danner baggrunden for udviklingen af 
Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb.

Undervisningsmoduler med fokus på prak-
sis og handling
Opstartsforløbet er opbygget af 15 under-
visningsmoduler, der rummer temaer som 
eksempelvis den tryghedsfremmende pleje-
familie, samarbejde med biologisk familie og 
dynamik i plejefamilien, overgrebsproblema-
tikker mv. Til opstartsforløbet er der knyttet 
temasupervisioner, e-læring og logbog for 
jer som plejeforældre.

Socialstyrelsen er i skrivende stund ved at 
udvikle et nyt modul, som henvender sig til 
de plejefamilier, der får et spædbarn i pleje. 
Mere information kan findes om det modul, 
når det er klart på: centerforfamiliepleje.
kk.dk/opstartsforloeb.

Planlægning skal ske sammen med jeres 
familieplejekonsulent
Som plejefamilie skal I undervejs i et tæt 
støttet opstartsforløb deltage i følgende 
aktiviteter:
• Formøde mellem jer og jeres familiepleje-

konsulent. Formødet bruges til, at I sam-
men planlægger jeres opstartsforløb ud 
fra jeres kendskab til plejebarnets behov 
og jeres forudsætninger som plejefamilie

• Undervisning i de udvalgte moduler.
• Temasupervision(er), som er knyttet til et 

undervisningsmodul. Temasupervision 
foregår sammen med jeres familiepleje-
konsulent, hvor I kan arbejde videre med 
problemstillinger, der har relevans til 
modulets indhold og jeres nye plejebarn. 
En temasupervision vil altid ligge i forlæn-
gelse af et undervisningsmodul, men I 
kan også tilvælge en ekstra temasupervi-
sion på et senere tidspunkt

• E-læring tilknyttet modulerne som 
understøttende læringselementer. Jeres 
familieplejekonsulent sørger for, at I får 
adgang til undervisningsmaterialerne

• Logbogsøvelser tilknyttet undervisnin-
gen i de enkelte moduler samt øvelser, 
der kan anvendes forud for eller efter 
undervisningen

Familieplejen København
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Tæt støttede opstarts
forløb: Oversigt over 
undervisningsmodulerne

Der er seks generelle undervisningsmoduler med fokus på temaer, som er relevante for de 
fleste plejefamilier, og ni temamoduler, der har fokus på specifikke temaer knyttet til alder, 
særlige problemstillinger med mere. Til hvert modul er der en logbog med øvelser samt 
materiale til at understøtte en temasupervision.

Her kan I læse om de generelle moduler og temamodulerne. For at se hvilke datoer kur-
serne bliver udbudt, skal I ind på Familieplejen Københavns hjemmeside på denne adresse: 
centerforfamiliepleje.kk.dk/opstartsforloeb

På formødet med jeres familieplejekonsulent planlægger I sammen jeres tæt støttede 
opstartsforløb og beslutter, hvilke undervisningsmoduler der skal indgå I jeres forløb. På 
det møde kan I også tilmelde jer undervisningsmodulerne.

Vi sørger naturligvis for at overholde de gældende retningslinjer i forbindelse med Corona-
situationen. Derfor vil I opleve, at undervisningen foregår i mindre grupper, vi holder 
afstand, der er håndsprit m.m. Der kan forekomme lokaleskift på dagen - det vil fremgå 
tydeligt på undervisningsstedet.
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Tæt støttede opstartsforløb: 
Generelle moduler

1. Den mentaliserende indstilling hos plejeforældre
Formålet med dette modul er at give jer:

• Viden om hvad mentalisering er, og hvorfor det er vigtigt i jeres plejeforældreskab.

• Indsigt i hvordan I kan bruge mentalisering i dagligdagen med jeres plejebarn.

• Redskaber til at fremme mentalisering hos jer selv og jeres familie i det daglige.

• Mulighed for at blive klar over, hvor jeres egne udfordringer med mentalisering kan ligge i forhold 

 til jeres plejebarn.

2. Den tryghedsfremmende plejefamilie
Formålet med dette modul er at give jer:

• Viden om hvordan den tryghedsfremmende plejefamilie kan have afgørende positiv betydning for 

   plejebarnets udvikling.

• Indsigt i tilknytningsprocessen til plejebarnet, herunder tilknytningsmønstre og affektsmitte 

   (tilknytningsprocessen).

• Redskaber til at fremme tryg tilknytning til plejebarnet.

3. Konfliktforståelse og kommunikation
Formålet med dette modul er at give jer:

• En større forståelse for hvorfor og hvordan konflikter opstår og optrappes.

• Mere viden om kommunikation og hvilken rolle både kropssprog og det talte sprog spiller 

   i forhold til konflikter.

• Redskaber til konstruktivt at håndtere dagligdagens konflikter med jeres plejebarn.

4. Samarbejde og inddragelse af biologisk familie og øvrige netværk
I vil gennem introduktion til forskningsresultater og relevant lovgivning få viden om:

• Hvad lovgivning giver af anvisninger om samarbejdet. Vi vil endvidere se på, hvad forskningen fortæller 

   om samarbejdet mellem plejeforældre, barnets biologiske forældre og øvrige netværk.

• Hvordan det opleves at være forælder til et anbragt barn.

• Hvordan I kan bidrage til, at samarbejdet med forældre kan fungere bedst muligt.

• Hvilke redskaber der kan benyttes ved samarbejdsvanskeligheder.
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5. Dynamik i plejefamilien
Når et barn anbringes i en plejefamilie, står barnet overfor at skulle tilpasse sig en anden families eksiste-

rende miljø med dets iboende normer, holdninger og kulturelle forståelsesramme.

Formålet med dette modul er at sætte fokus på de dynamikker, værdier, sædvaner og normer, der er i jeres 

familie, for at give jer viden om og inspiration til, hvordan I bedst kan håndtere opståede problematikker som 

følge af de nye balancer i jeres familie.

Der vil være et særligt fokus på, hvordan jeres ressourcer som plejefamilie, kan styrkes i etableringen af 

anbringelsen.

6. Traumer og omsorgssvigt
Formålet med dette modul er, at I som plejeforældre kan:

• Opnå en basal viden om omsorgssvigt og traumer. Herunder hvilke tegn på traumer, 

    I kan se hos jeres plejebarn.

• Bruge STORM-modellen til at understøtte jeres samspil med plejebarnet og skabe tryghed og sikkerhed.

• Få indsigt i hvordan traumer og følelser kan smitte, uden I måske selv opdager det.

• Arbejde med plejebarnets ressourcer.
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1. Specialpædagogiske principper
Formålet med dette modul er at give jer:

• Indsigt i hvad synet på barnet som en unik person med egne ønsker, hensigter og værdier kan betyde 

   for barnets muligheder for udvikling generelt og ro og balance i hverdagen.

• Forståelse for hvad det vil sige at arbejde i en specialpædagogisk forståelsesramme, selvom I 

   arbejder i hjemmet.

• Forståelse for hvordan I igennem viden om krav og kravtilpasning kan afstemme jer i forhold til 

   plejebarnets svingende funktionsniveau.

• Viden om at arbejde pædagogisk og kompenserende med struktur og totalkommunikation som 

   metoder til at hjælpe barnet i dagligdagen.

2. Stressfølsomhed og stresstolerance
Formålet med dette modul er at give jer:

• Indsigt i stress hos plejebarnet og stressfølsomheds betydning for plejebarnet.

• Forståelse for hvorledes stress kan håndteres og forebygges i plejefamilien.

• Forståelse for hvordan I igennem viden om plejebarnets selvkontrol kan forebygge og håndtere 

   for store belastninger.

• Viden til at udarbejde en simpel stress og ressourceanalyse til brug i samarbejde med plejebarnet.

3. Førskolebarnet og samarbejde med dagtilbud
Formålet med dette modul er at give jer:

• Viden om hvad der kendetegner udviklingen for den alder, jeres plejebarn har, og om hvilke styrker, 

   udfordringer og behov barnet kan have.

• Indsigt i hvordan I kan arbejde med jeres plejebarns udvikling gennem relationer, leg og læring.

• Det vigtige samarbejde med barnets dagtilbud så I understøtter hinanden og dermed også barnet.

4. Skolebarnet og samarbejde med skolen
Med udgangspunkt i forskningen får I viden om og redskaber til:

• Hvorfor skolegang er vigtig for børn og unge i pleje, hvilke særlige udfordringer I kan møde, og hvordan 

   I samarbejder bedst muligt med skolen.

• Hvordan I bedst understøtter jeres plejebarns motivation, læring og trivsel.

• Hvilken rolle et aktivt fritidsliv spiller, og hvordan I understøtter og opmuntrer jeres plejebarn til at have 

   et aktivt fritidsliv.

5. Teenageren - overgang til voksenlivet
Formålet med dette modul er at give jer viden om og indsigt i:

• Hvad kendetegner udviklingen hos unge mellem 13-18 år.

• Hvad I skal være opmærksomme på i den henseende.

• Hvordan I kan understøtte skolegang, motivation, læring og trivslen hos jeres teenageplejebarn.

• Hvordan I kan støtte teenageren under den svære overgang til voksenlivet.

Tæt støttede opstartsforløb: 
Temamoduler
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6. Overgrebsproblematikker
Formålet med dette modul er at give jer viden om og indsigt i:

• Vold og seksuelle overgreb mod plejebørn.

• Seksuel udvikling og tegn og reaktioner på overgreb samt følger af overgreb.

• Hvordan overgreb opdages, og hvordan I skal handle, hvis I får mistanke eller viden om, at jeres plejebarn 

   har været udsat for overgreb.

• Derudover vil I skulle reflektere over jeres egne reaktioner, og hvordan I tænker at kunne tale med jeres 

   plejebarn om vold og seksuelle overgreb.

7. Plejebørn med etnisk minoritetsbaggrund
I dette modul vil vi give jer viden om nogle særlige forhold, der kan gøre sig gældende i plejeforhold, 

hvor plejebarnet har etnisk minoritetsbaggrund. De særlige forhold vedrører:

• Plejebarnets identitet som både dansker og som tilhørende en etnisk minoritet.

• Forældre, der har andre ønsker til deres barns opvækst og opdragelse, end barnet selv har, eller I har.

• Risikoen for, at der i dialogen med barnets familie opstår misforståelser og fejlfortolkninger.

8. Netværksplejefamilien
Formålet med dette modul er at give jer:

• Viden om hvad der er det særlige ved netværksanbringelser.

• Indsigt i hvad forskningen viser om børn og unges udbytte af at være anbragt i netværkspleje, 

   og hvordan netværksplejere oplever det.

• Mulighed for at reflektere over samt finde mulige løsninger til nogle af de konkrete udfordringer I står 

   med her og nu.

• Afsluttende, gode råd som kan gøre nogle ting lidt lettere for jer.

9. Fælles Proaktiv Problemløsning
Formålet med dette metodemodul er, at I som plejeforældre:

• Bliver i stand til at arbejde forebyggende med konflikter på en respektfuld måde, hvor I inddrager 

   jeres plejebarn.

• Får indsigt i og kompetencer til at anvende metoden Fælles Proaktiv Problemløsning.

• Bliver i stand til at tilpasse metoden til hverdagslivet i plejefamilien.

Praktiske oplysninger

Alle undervisningsmo-

duler foregår i grupper 

og starter op kl. 10.00 

i Svendborggade 5, 

2100 København Ø.

 

Generelle moduler har et 

omfang, der svarer til 2,5 

timers undervisning, dia-

log, refleksion og øvelser.

 

Temamoduler har et 

omfang, der svarer til 2 

timers undervisning, dia-

log, refleksion og øvelser.

 

Temasupervisionerne 

varer 1,5 time og lægger 

sig i forlængelse af det 

undervisningsmodul, 

I har valgt - det gælder 

både generelle moduler 

og temamoduler. I for-

bindelse med temasu-

pervisionen er der indsat 

en 1/2 times frokostpause 

i forløbet.
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Heldagskurser

Forstå dit plejebarns adfærd - og se din egen rolle i et nyt lys 6.3.2021

Det er ikke altid legende let 13.3.2021

Todages workshop om neuroaffektiv udviklingspsykologi og praksis 20.3 + 24.4.2021

Børn, der er anderledes - om børn med diagnoser eller i 

grænselandet til en diagnose 10.4.2021

Børn med tilknytningsproblemer og tabsreaktioner 

- find balancen i plejefamiliens liv 17.4.2021

Samarbejde og sociale kompetencer i et interkulturelt miljø 9.5.2021

Low arousal - sådan håndterer du udfordrende adfærd 29.5.2021

Personlighedsforstyrrelser - hvordan håndterer jeg det? 19.6.2021

Kickstart arbejdsglæden og begejstringen i din familie 4.9. 2021

Konflikthåndtering i din hverdag som plejeforælder 11.9.2021

Det gode børneliv - på trods af en barsk start 18.9.2021

Styrk dit plejebarns udvikling, ressourcer og potentiale 25.9.2021

Hvad sker der, når traumer smitter - og hvad gør vi ved det? 2.10 + 13.11.2021

Bevar dig selv – og skab det gode samarbejde med barnets familie 9.10.2021

Spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd hos plejebarnet 

- hvad kan du gøre? 30.10.2021

Kunsten at skabe gode dage i skolen og gode læringsmiljøer for plejebørn 6.11.2021

Omsorgssvigt, traumer og skam – når fortiden farver nutiden 20.11.2021

Mening, lykke og det gode liv for mennesker, familier og børn 27.11.2021

Resiliens i børnehøjde 4.12.2021

TO-DAGS WEEKENDKURSUS for styrkede plejefamilier, 

akutplejefamilier, samt mentor- og fritidsfamilier.

Mentalisering i hverdagen - styrk dit plejebarns resiliens 12. og 13.6.2021

Gruppesupervisionsforløb for plejefamilier

Hold 1 6.1, 10.2, 17.3, 21.4, 26.5 og 23.6.2021

Hold 2 11.8, 1.9, 29.9, 27.10, 24.11 og 15.12.2021

Kursusoversigt 
2021
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