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Familieplejen København

Velkommen til 
kursusåret 2022
Kære pleje-, aflastnings- og netværksfamilier

Så er vi klar med vores kursusudbud for 2022.

Vi har samlet en bred palet af kurser, så der er relevante 
emner både til dig, der er ny som pleje- eller aflast-
ningsfamilie og dig, som har masser af erfaring, men 
har brug for ny viden, inspiration eller metoder. I 2022 
har vi bl.a. kurser om at booste plejebarnets selvværd, 
forebygge konflikter, få styr på den digitale verden – og 
kurser med viden om udviklingsforstyrrelser, teenagere, 
samvær og den nye Barnets lov.

Vi sørger for at vælge oplægsholdere, som forstår den 
særlige opgave, som det er at være pleje- eller aflast-
ningsfamilie. Vi lægger vægt på, at du får metoder og 
redskaber med hjem, som du kan bruge i hverdagen 
med plejebarnet. Og vi sigter efter, at kurserne inde-
holder mulighed for samvær og sparring med andre 
plejefamilier, så I sammen kan udvikle jeres faglighed og 
praksis.

I 2022 tilbyder vi igen gruppebaserede supervisionsfor-
løb. Denne gang er der to hold med forskellige undervi-
sere, som har det til fælles, at de er meget kompetente 
indenfor deres fag. Det kan du læse mere om på side 
30-33.

Så kig på vores kursusbeskrivelser, find de kurser, der 
passer til dig, og få tilmeldt dig bagefter. Kurserne bliver 
som hvert år fyldt op efter først-til-mølle-princippet.

Du har adgang til kurserne, hvis du er på kontrakt 
som plejefamilie i Københavns Kommune, Ballerup 
Kommune, eller hvis du har betalingstilsagn fra din 
ansættende kommune. Hvis du er på kontrakt som 
aflastningsfamilie i Københavns Kommune, har du 
mulighed for at deltage i to kurser pr. år.

Vi glæder os til at se jer.

Familieplejen København
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Boost dit plejebarns 
selvværd og selvtillid
26.2. 2022

Plejebarnets selvværd er en vigtig faktor 
for at mindske barnets konflikter med sin 
omverden og med sig selv.

Mange plejebørn er desværre udfordret af 
lavt selvværd. Men som plejeforælder er 
der en række tiltag, som du kan bruge til at 
opbygge selvværdet og selvtilliden hos bar-
net. Det vil medføre, at barnet kommer til at 
trives bedre i hverdagen.

På kurset giver Christina Abildgaard kon-
krete hverdagsredskaber, som du kan bruge. 
Christina kommer bl.a. ind på forskellen 
på selvtillid og selvværd – hvad er hvad, og 
hvordan støttes det helt konkret hos pleje-
barnet? Christina sætter fx fokus på måden, 
du taler til og om barnet på. Du skal også 
høre om sammenhængen mellem barnets 
følelser og selvværdet, samt hvordan du 
sætter fokus på barnets styrker.

Christina bruger visuelle virkemidler og 
det foregår i et sprog, alle kan forstå – med 
mulighed for at få svar på spørgsmål til 
konkrete udfordringer. Du vil som pleje- og 
aflastningsforælder blive inddraget under-
vejs til opgaver og refleksioner.

På kurset bliver du klogere på:
• Forskel på selvværd og selvtillid.
• Store følelser i små mennesker - hvorfor 

selvværd er vigtig for dit plejebarn.
• Fokus på plejebarnets styrker - hvor-

dan du konkret styrker dit plejebarns 
selvværd.

Oplægsholder
Christina Abildgaard, pædagogisk konsu-
lent. Hjælper pædagogisk personale, ple-
jeforældre og forældre til at skrue ned for 
skældud og op for selvværd gennem trygge 
relationer og kvalitetskommunikation. 
Sammen med Erik Sigsgaard har Christina 
skrevet bogen 'I stedet for skældud'.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 26. 

februar 2022, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding:

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.

Familieplejen København
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Brug Nonviolence Resistance, 
når de gode ideer er brugt op
5.3. 2022

Trænger du til at blive klogere på, hvordan 
du ender i færre konflikter med dit pleje-
barn? På dette kursus får du metoder til at 
undgå de udfordrende situationer.

Måske både du og din partner kunne bruge 
noget inspiration til at undgå konflikter med 
plejebarnet – samt til, hvordan I kan støtte 
op om hinanden i de svære situationer?

Nonviolence Resistance er en metode, 
som kunne være til hjælp for jer. Det er en 
metode, som man kan bruge, når kræfterne 
og de gode ideer er brugt op - og når kon-
flikter og konfliktopbyggende adfærd hos 
barnet eller den unge har overtaget.

Stikord er: de-eskalering, prioritering af ind-
satser i hverdagen, at få pause og støtte som 
plejeforælder og bevare de kærlige aftryk 
imellem jer og plejebarnet. Metoderne er 
meget konkrete, og vi skal på dagen både 
diskutere dem og prøve dem.

På kurset bliver du klogere på:
• Hvordan du ender i færre konflikter med dit 

plejebarn.
• Hvordan I som plejeforældrepar kan støtte

op om hinanden uden at være enige.
• Hvordan I, over lang tid, kan forblive ved-

holdende både ift. krav og omsorg til 
plejebarnet.

Oplægsholdere
Nina Boelsgaard og Rikke Lyngdam er 
psykologer og en del af psykologfirmaet 
FOLIKO i KBH, som arbejder med børn, 
unge og deres familier, plejefamilier og 
andre fagpersoner. Arbejder med behand-
ling, undersøgelsesarbejde, supervision og 
undervisning og har i de sidste mange år 
særligt arbejdet med anbragte børn i kom-
plekse livssituationer. Tager afsæt i udvik-
lingspsykologi, mentalisering og et familie-
terapeutisk håndværk.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 5. marts 

2022, kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Magtanvendelse, sociale 
medier og digital dannelse 
i plejefamilien
12.3. 2022

Magtanvendelse og plejebørn – få styr på, 
hvad du må som plejeforælder ifølge loven. 
Og bliv klædt på til at støtte og beskytte 
plejebarnet i den digitale verden og på de 
sociale medier.

Plejefamilieområdet er omfattet af Lov om 
voksenansvar, der definerer reglerne for 
magtanvendelse. Men hvad må du egent-
lig som plejefamilie - og hvad må du ikke? 
Hvordan er reglerne, og hvordan kan du fx 
arbejde med forebyggelse, tingskade og 
plejebørn med høj aggression? Har børn ret 
til en mobiltelefon, og hvordan kan du som 
plejeforælder administrere fx alkohol og 
husaftaler? Få svar på det og meget mere.

Sociale medier, digitale skærme, spil og 
offline-tid er temaer, der fylder meget i dan-
ske familier – også i plejefamilier. På kursus-
dagen anlægger Tore Kargo to perspektiver: 
farer og potentialer i det digitale. Hvilke farer 
er der i det digitale for vores plejebørn, og 
hvordan kan vi arbejde med at beskytte ple-
jebørnene? Og hvordan udnytter vi poten-
tialerne, så vores plejebørn bliver ”digitale 
indfødte”, der kompetent kan færdes i den 
digitale fremtid?

På kurset bliver du klogere på:
• Med afsæt i børns rettigheder får du 

en gennemgang af Lov om voksen-
ansvar og svar på dine spørgsmål om 
magtanvendelse.

• Redskaber til forebyggelse af magtanven-
delse og voldsomme episoder.

• En gennemgang af aktuelle digitale 
tendenser.

• Du bliver bedre til at passe på dit digitale 
plejebarn – men også til at udvikle brugen i 
hverdagen.

Oplægsholder
Tore Kargo, MA i socialpædagogik og 
afdelingsleder for familieplejeafdelingen i 
Socialtilsyn Øst. Har arbejdet med magt-
anvendelsesområdet gennem 20 år. Tore 
var medlem af regeringens magtanvendel-
sesudvalg, der i 2015 offentliggjorde sin 
betænkning, der har dannet grundlag for 
den nye Lov om voksenansvar. Har undervist 
i sociale medier og digital dannelse i mange 
forskellige sammenhænge og indtager et 
pragmatisk ståsted midt mellem digitale 
forbud og fri leg.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 12. marts 

2022, kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.

Familieplejen København
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Narrative samtaler, der 
styrker plejebarnets identitet 
og handlemuligheder
19.3. 2022

Du kan bruge sprog og fortællinger til at 
styrke plejebarnets identitet og handle-
muligheder i livet. Find ud af hvordan på 
kurset her.

Når et barn flytter i plejefamilie, kommer der 
– ud over alt det praktiske – også fortællinger 
på spil. Ofte har barnet negative fortællin-
ger om sig selv og sin familie. Fortællinger, 
som er udviklet gennem mange års sociale 
udfordringer, hvor børnene ofte ser sig selv 
som problemet. Men hvordan der bliver 
talt om fortiden og fremtiden, har stor ind-
flydelse på, hvor godt børnene lykkes med 
at finde vej i de nye livsomstændigheder. 
Derfor har det stor betydning, at du som 
plejeforælder kan navigere hensigtsmæssigt 
i de mange forskellige fortællinger.

På kursusdagen skal du høre om, hvordan 
du kan hjælpe barnet til at nuancere fortæl-
lingerne, så I kan tale om dem på udviklende 
måder. Du får indblik i, hvordan du gennem 
samtaler i hverdagen kan styrke plejebar-
nets identitet og handlemuligheder - samt 
hjælpe barnet til at træffe valg nu og i sit 
fremtidige liv. Du bliver præsenteret for en 
række konkrete værktøjer og narrative prin-
cipper som samtalens landskaber, stillad-
sering, eksternalisering og bevidning – det 
hele i form af oplæg og øvelser, som du kan 
bruge i praksis, når du kommer hjem.

På kurset bliver du klogere på:
• Hvordan du kan bidrage til at bringe flere 

fortællinger i spil - og dermed åbne nye 
handlemuligheder for både barnet, dine 
samarbejdspartnere og dig selv.

• Hvordan du gennem et eksternaliserende 
sprog kan bidrage til, at plejebarnet føler 
mindre skyld og skam og i stedet får øje på 
brugbare færdigheder.

• Hvordan du ved hjælp af Mindmap-
samtaler kan støtte plejebarnet til at kunne 
reflektere over, hvor det står i dag, samt 
håb og drømme for fremtiden.

Oplægsholdere
Jacob Folke Rasmussen, kursusholder, 
supervisor og konsulent. Uddannet lærer 
med efteruddannelse i samtalepraksis, 
ledelse og organisation. Har i mange år 
beskæftiget sig med fortællingers betyd-
ning for børn og voksnes udviklingsmulig-
heder via studier og medudvikling af nar-
rativ teori og metode. Medforfatter til flere 
bøger om narrativ praksis. Læs mere på 
www.narrativt-selskab.dk

Ingelise Nordenhof, narrativ familietera-
peut med egen praksis. Udbyder terapi 
med børn, unge og familier, supervision, 
foredrag- og kursusvirksomhed. Har skrevet 
flere bøger om børn som pårørende, narra-
tive samtaler med børn og unge samt om 
at arbejde med børn og unge i grupper. Se 
mere på www.nordenhof.com

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 19. marts 

2022, kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.

Familieplejen København
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TODAGES KURSUS

Neuroaffektiv 
udviklings- 
psykologi og 
følelsesmæssig 
udvikling i 
hverdagen
26.3 + 30.4. 2022
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Har dit plejebarn vanskeligheder med 
følelser og sociale sammenhænge? Kom 
med på to kursusdage og gå i dybden med, 
hvordan du støtter barnet.

Af og til støder vi på børn og unge, som er 
normalt begavede med almindelig sproglig 
og motorisk udvikling, men som kan have 
store følelsesmæssige udsving og vanskelig-
heder i sociale samspil. Disse børn kan blive 
beskrevet som frustrerede, impulsstyrede 
og med manglende empati.

På kursets første dag vil Jesper Birck gøre 
dig klogere på børn og unges følelsesmæs-
sige udvikling - og give bud på forståelser af 
psykiske og følelsesmæssige sårbarheder og 
ubalancer.

På dag to retter Jesper 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 kompeten-
cer - fx evne til selvregulering, følelses-
mæssige kompetencer og tryghed i sociale 
sammenhænge.

Du får analysemodeller til forståelse af bar-
nets kompetencer og sårbarheder i forskel-
lige situationer, og vi skal tale om samspil, 
som er afstemt til det enkelte barn. Der vil 
på dagene være en vekselvirkning mellem 
oplæg, filmklip og eksempler, og der kan for-
ventes hjemmearbejde mellem de to dage.

På kurset bliver du klogere på:
• Beskrivelse af følelsesmæssig og person-

lighedsmæssig udvikling.
• Hvordan udvikles mennesket i interaktion 

med omgivelserne, og hvilken betydning 
kan denne viden have i arbejdet med 
udsatte børn?

• Hvordan kan vi forstå plejebarnets vanske-
ligheder med at indgå i sociale sammen-
hænge og hvordan kan vi støtte?

Oplægsholder
Jesper Birck, aut. psykolog, arbejder til 
daglig med undervisning, supervision og 
tilrettelæggelse af behandlingsforløb samt 
implementering af den neurosekventielle 
model som forståelsesramme. Er sam-
men med Knud Hellborn og Susan Hart 
medudvikler af EDS – en test, der kan måle 
børns følelsesmæssige kompetencer og 
sårbarheder.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 26. marts 

og lørdag 

den 30. april 2022, 

kl. 9.00 til 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.

Familieplejen København
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Betydningen af barnets tidlige 
sociale og følelsesmæssige 
udvikling — hvad ved vi og 
hvad gør vi? 23.4. 2022

Bliv klogere på den psykiske udvikling hos 
barnet. Hvordan kan omsorgssvigt påvirke 
hjernen – og hvad kan vi gøre ved det?

På kurset præsenterer Mette Skovgaard 
Væver dig for den nyeste forskningsbase-
rede viden om, hvad der forstås ved psykisk 
sundhed i spæd-og småbørnsalderen. 
Hvorfor er den tidlige psykiske udvikling vig-
tig, og hvordan kan barnets psykiske udvik-
ling fremmes og støttes?

Mette fokuserer særligt på den nyeste viden 
og evidens om tilknytning, og hvordan en 
utryg tilknytning kan udgøre en risikofaktor 
for barnets udvikling. Du bliver også præ-
senteret for den nyeste forskningsbaserede 
viden om forældreressourcer.

Om eftermiddagen skal du møde hjerne-
forsker og professor Troels W. Kjær, som du 
måske kender fra TV. Han fortæller om hjer-
nen, og hvordan vi kan ændre den, så vi bli-
ver skarpere og husker bedre. Han fokuserer 
også på hjernens udvikling, og hvorfor det 
er vigtigt, at hjernen bliver stimuleret på en 
god måde hele livet. Hvis man udsættes for 
omsorgssvigt, traumer eller isolation vil det 
påvirke hjernen. Heldigvis er der altid noget, 
man kan gøre ved det.

Troels vil også tage os med i den fantastiske 
verden af asperger og autismespektrum 
med udgangspunkt i hans rolle i de tre 
sæsoner af "De skjulte talenter"

På kurset bliver du klogere på:
• Nyeste viden om barnets tilknytning til 

sine primære omsorgspersoner – og 
betydningen af denne for barnets videre 
udvikling.

• Man skal som plejeforælder ikke være per-
fekt – men god nok – så hvordan er man 
det?

• Hjernens udvikling – hvordan kan du 
arbejde med omsorgssvigt og traumer 
hos barnet?

Oplægsholdere
Mette Skovgaard Væver, cand.psych, PhD, 
professor i klinisk børnepsykologi og leder af 
Center for Tidlig Indsats og Familieforskning 
ved Institut for Psykologi ved Københavns 
Universitet. Har gennem mange år forsket i 
spæd- og småbørns tilknytning og psykiske 
udvikling. Leder flere forskningsprojekter 
om psykisk sundhed hos de 0-6-årige.

Troels W. Kjær, hjerneforsker, overlæge ved 
Neurofysiologisk Afdeling på Sjællands 
Universitetshospital og professor ved 
Københavns Universitet. Er en af landets 
førende eksperter inden for hjernen, bl.a. 
kendt fra DR-programmerne ”De Skjulte 
talenter” og ”Kongerigets klogeste”. Forfatter 
til bøgerne ’12 minutter til succes – mediter 
dig lykkeligere, klogere og mere rolig’ fra 
2012 og ’Knivskarp’ fra 2014.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 23. april 

2022, kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Udviklingsforstyrrelser 
hos plejebarnet: autisme, 
ADD, ADHD og PDA
7.5. 2022

Det her kursus er til dig, som har interesse i 
plejebørn med udviklingsforstyrrelser. Bliv 
klædt på med konkrete og praktiske meto-
der, der kan hjælpe børnene.

Der er gennem det seneste årti sket en 
væsentlig stigning af børn og unge, som 
bliver udredt med udviklingsforstyrrelser 
som autisme, Aspergers syndrom og ADD/
ADHD, og som samtidig udviser en psykisk 
sårbarhed i form af angst, depression, selv-
skade eller kravundgående adfærd.

Kirsten Callesen har specialiseret sig i at 
opklare, hvordan belastnings- og traume-
tilstande, angst og manglende sociale stra-
tegier udspiller sig hos børn og unge med 
autisme og ADD/ADHD, og hvad man kan 
gøre for at støtte børnenes udvikling i en 
positiv retning.

På kurset gennemgår hun viden og prak-
sis om autisme, ADHD og PDA (ekstrem 
kravundgående adfærd) på en inspirerende 
og let omsættelig måde med cases og 
eksempler. Kirsten giver også en introduk-
tion til, hvad du skal holde øje med, hvis du 
mistænker disse tilstande hos et barn eller 
ung. I forhold til børn og unge, som har 
diagnoserne, er det vigtigt at støtte deres 
selvforståelse og hjælpe dem til at øge deres 
strategier i forhold til følelsesregulering, 
socialt samspil og samvær med andre.

Kirsten vil inddrage cases fra deltagerne, 
og hun er meget konkret i sine forslag og 
anvisninger til pædagogisk og psykologisk 
praksis.

På kurset bliver du klogere på:
• Hvordan kan man forstå autisme og ADHD 

ud fra hjernens udvikling?
• Der er en stigning af børn med udvik-

lingsforstyrrelser og ufrivilligt skolefravær 
- hvad sker der?

• Børn og unge kan virke kravundgående i 
deres adfærd - kendt som PDA, hvad er det 
og hvorfor undgår børn krav?

• Hvilke konkrete og praktiske ting kan du 
gøre for børn og unge med autisme, 
ADHD og PDA?

Oplægsholder
Kirsten Callesen, psykolog. Specialiseret 
i at arbejde med mennesker med autis-
mespektrumtilstande. Stifter og indehaver 
af Psykologisk Ressource Center og har 
i 2014 startet den selvejende institution 
Søstjerneskolen på Østerbro i København, 
en dagbehandlingsskole for elever med 
autisme og svær komorbiditet. Er sær-
ligt optaget af behandling af autismens 
komorbiditet som angst, depression, san-
seforstyrrelser, selvskade, kravundgående 
adfærd og traume- og belastningstilstande. 
Medforfatter af ’KAT-kassen’, som er et 
materiale, der kan bruges til at visualisere 
samtaleindhold.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 7. maj 

2022, kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.

Familieplejen København
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Fostret og 
fødslens psykologi
22.5. 2022

Hændelser i fosterperioden og under føds-
len kan få vidtrækkende konsekvenser for 
resten af barnets liv.

Ufødte børn sanser, føler, lærer og påvirkes 
i høj grad i løbet af fosterperioden. Ny viden 
tyder på, at meget af det, der karakteriserer 
os som menneske – vores helbred, person-
lighed og temperament – har sine rødder 
i de påvirkninger, vi har været udsat for i 
fostertilværelsen og under fødslen.

Viden om fostrets og fødslens psykologi 
kan medvirke til at give spædbørn en bedre 
start på livet, og det kan give os en mere 
nuanceret forståelse af nogle af de problem-
stillinger, vi møder hos ældre børn, unge og 
voksne – og hos os selv!

På kursusdagen får du et indblik i fostrets 
og fødslens psykologi. Hvilke konsekvenser 
kan det f.eks. have, hvis moderen er stresset 
under sin graviditet, føder for tidligt, har en 
kompliceret fødsel – eller får en fødselsde-
pression? Og hvordan kan det påvirke et 
barn, hvis det mister en tvilling i fostersta-
diet eller ikke er ønsket? Dette er en kursus-
dag med stort fokus på ny viden og mindre 
på metode og behandling.

Cirka en måned inden kursusdagen vil du 
modtage et spørgeskema, du bedes udfylde 
og medbringe på dagen. Skemaet spørger 
til ét af jeres plejebørns og evt. plejebarnets 

biologiske mors fosterperiode og fødsel. Du 
kan muligvis ikke svare på alle spørgsmå-
lene, men udfyld det så godt du kan, idet 
undervisningen vil veksle mellem oplæg og 
gruppearbejde med udgangspunkt i del-
tagernes spørgeskema sammenholdt med 
viden fra oplæggene.

På kurset bliver du klogere på:
• Indblik i fostrets og fødslens psykologi.
• Hvordan kan fødselskomplikationer 

påvirke barnet?
• Hvordan kan viden om fostrets psy-

kologi gøre os klogere på senere 
problemstillinger?

Oplægsholdere
Henrik Dybvad Larsen, cand.psych.
Autoriseret psykolog og specialist i psykote-
rapi og supervision af psykoterapi. Forfatter 
til bogen ’Fostret og fødslens psykologi. 
Barndom og forældreskab begynder ved 
undfangelsen’.

Mette Rahbek, cand.psych. Autoriseret 
psykolog. Videreuddannet indenfor for-
skellige grene af psykoterapi, herunder 
traumebehandling.

Praktiske oplysninger

Tid: SØNDAG den 22. 

maj 2022, kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Unges forbrug og 
misbrug — tag fat 
i snakken og skab 
forandringer
10.9. 2022
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Kommer dit plejebarn fra en familie med 
misbrug af rusmidler – eller har du en ung 
i pleje, som selv har et problematisk for-
brug? På kurset kan du blive rustet til at 
håndtere dine udfordringer.

Om formiddagen vil Gerda Kristensen give 
indblik i sit arbejde i Ung Revers med børn 
og unge, som er vokset op i familier med 
rusmiddelproblemer. Hvilke dynamikker 
kendetegner en familie med misbrugspro-
blematikker - og hvilke konsekvenser får det 
for barnet?

Gerda vil gøre dig klogere på de strategier, 
barnet ofte bruger for at håndtere livet i en 
familie med rusproblemer, og hvordan disse 
strategier ofte ”flytter” med barnet ind i en 
eventuel plejefamilie og ind i et ungdomsliv.

Du får metoder, som du kan bruge til at 
hjælpe barnet med at håndtere de delte 
følelser uden at udfordre barnets loyalitet 
overfor sine forældre. Samt hvordan du som 
primær omsorgsperson kan mentalisere og 
spejle barnets indre verden, så barnets egen 
stemme og mentaliseringevne bliver styrket.

Om eftermiddagen sætter Mette 
Vestergaard spot på, hvordan du kan være 
en være hjælpsom voksen til en ung med et 
problematisk forbrug af rusmidler.

Det kan nemlig skabe oplevelser af frustra-
tion og afmagt at være pårørende til en ung i 
den situation. Det kan slide på relationen og 
tilliden i kontakten – og det skaber dårlige 
betingelser for, at den unge ændrer sit for-
brug af rusmidler.

Som pårørende kan det derfor være afgø-
rende at opnå en større forståelse af rusmid-
ler: Hvordan virker de? Hvorfor bruger de 
unge dem? Og hvad der skal til for at hjælpe 
unge ud af et problematisk forbrug?

Mette retter fokus på fakta om rusmidlerne 
og kommunikationen med unge om dem. 
Hun guider til, hvordan du får genetableret 
den gode kontakt - og hvordan du motiverer 
de unge til at ville tale om det, der bøvler i 
deres liv.

På kurset bliver du klogere på:
• De 5 konsekvenser, der præger familie 

med rusmiddelproblematikker.
• De typiske strategier barnet udvikler for 

at klare livet i familien, men som ofte kan 
”spænde ben” for barnet på sigt.

• Hvilke ”gode” grunde, de unge har til at 
bruge rusmidler, og hvad konsekvenserne 
kan være.

• Hvordan man tager fat i snakken om rus-
midler og lykkes med at guide henimod en 
forandring.

Oplægsholdere
Gerda Kristensen, børne- og 
Ungebehandler siden 2016 i Novavi Ung 
Revers, et tilbud til børn og unge, som 
er vokset op i familier med rusmiddel-
problematikker. Uddannet ergoterapeut 
og psykoterapeut og har arbejdet med 
indsatser for børn i familier med psykisk 
sygdom. Efteruddannelse fra Center for 
mentalisering i ’Traumer i familien’ samt 
’Mentaliseringsbaseret familiebehandling’.

Mette Vestergaard, socialrådgiver, nar-
rativ terapeut og behandler i Novavi 
Stofrådgivningen. Mette har mange års 
erfaring med at skabe forandring hos unge 
med skadeligt forbrug af rusmidler. Mette 
arbejder desuden med forældregrupper 
samt undervisning og opkvalificering til 
professionelle, som arbejder med unge og 
misbrug.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

10. september 2022, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Teenager — er der forskel 
på drenge og piger?
17.9. 2022

Få den nyeste viden om hjerne, køn og teen-
agere – og kom i dybden med, hvordan du 
støtter dit teenage-plejebarn.

Oplever du, at der kan være forskel på, 
hvordan piger og drenge reagerer på de 
præcis samme hændelser, som fx kriser, at 
føle sig udenfor i skolen, lektielæsning eller 
lignende?

På kurset her får du den nyeste forskning og 
viden om hjerne, køn og teenagere, og vi ser 
nærmere på de små og store episoder, der 
hører med til udvikling af en ung hjerne.

Er der virkelig ’lukket på grund af ombyg-
ning’ i en teenagers hjerne eller er det en 
myte? Hvorfor kan de være så vanskelige 
at omgås? Eller hvad med den vrede, som 
også hører teenageperioden til, især hos 
børn, som har oplevet tidlige svigt? Det 
ene øjeblik er de søde og samarbejdsvil-
lige, og det næste øjeblik er de sure og 
mener afgjort, at der må kunne findes en 
’plejeforældrebyttecentral’.

Også aktivitetsniveauet i hjemmet er meget 
svingende, og mange forældre oplever, at 
’oprydning og rengøring’ står langt nede på 
en teenagers liste over livsvigtige opgaver.

Men vi elsker dem og vil gerne være de 
bedst mulige plejeforældre - så hvad gør vi?

På kurset bliver du klogere på:
• Viden om små forskelle i piger og drenges 

hjerner, som kan få store konsekvenser.
• Hvorfor det kan være svært at være ung.
• Praktiske forslag til hverdagen med en 

teenager.

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', 'Hallo, er der hul igen-
nem?' og 'Diagnose eller opdragelse? - Dit 
barns hjerne 0-18 år'.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

17. september 2022, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Mønsterbruddets DNA
24.9. 2022

Det gode mønsterbrud – hvordan skaber 
man det? Og hvordan kan du støtte pleje-
barnet i at overkomme svære oplevelser fra 
barndommen?

Anbragte børn mødes hyppigere end andre 
børn med lave forventninger til, hvordan 
de skal klare sig i tilværelsen som voksne. 
Forskerne kalder det ”forventningsfattig-
dom”. Lisbeth Zornig Andersen gennem-
går de forskellige mistrivselstegn, du som 
plejeforælder skal være opmærksom på. 
Hun kommer med forslag til, hvad du kan 
gøre for at støtte børnene i at overkomme 
svære oplevelser fra barndommen, styrke 
deres robusthed og give dem troen på, 
at de har samme muligheder som andre 
børn. Kort sagt at støtte barnet i at skabe et 
mønsterbrud.

Lisbeth kommer også ind på begrebet 
”social arv” og den nyeste forskning, der er 
på området – blandt andet i forhold til fore-
stillinger og fordomme. På kurset får du en 
række konkrete anbefalinger, du og dit pleje-
barn kan bruge i hverdagen. Du møder også 
en af de unge, det handler om, og får den 
unges perspektiv på udfordringerne.

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., 
tidligere formand for Børnerådet, bør-
nehjemsbarn og mor til fem. Desuden 
forfatter til bøgerne 'Zornig -Vrede er mit 
mellemnavn', 'Zornig - Fra vred til voksen' 
og 'Zornigkuren'. Derudover medforfat-
ter 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 

24. september 2022, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Empty nest syndrome, 
de svære følelser og 
skam hos plejebarnet
1.10. 2022

Få viden om fænomenet Empty Nest 
Syndrome, som kan vise sig, når børnene 
forlader hjemmet – og skam, som kan 
ramme både dig og plejebarnet.

Om formiddagen vil Heidi Agerkvist give 
dig viden om, hvad ’Empty Nest Syndrome’ 
er, hvordan det ser ud i praksis, og hvad 
der kan lindre de svære følelser. Det er et 
foredrag fuld af kærlighed, selvforståelse og 
gode tips til at passe på dig selv, hvis du står 
lige midt i den tomme rede – hvad enten du 
lige er landet eller har stået der længe.

Om eftermiddagen vil Krista Korsholm 
give dig viden om skam - hvordan den 
begrænser os og forurener vores relationer. 
Plejebørn vil ofte opleve skam, fordi der 
foregår så meget omkring dem, at de føler 
sig oversete og forkerte. Og det kan de have 
mange uhensigtsmæssige reaktioner på, 
som du skal håndtere som plejeforælder. Og 
du kan blive ramt af skam, når du forsøger 
at gøre det godt for børnene, men kan have 
svært ved at finde “den rigtige” vej.

På kurset bliver du klogere på:
• Hvad Empty Nest Syndrom er, hvordan 

det ser ud i praksis, og hvem det rammer.
• Hvad der kan lindre de svære og udmat-

tende følelser undervejs.
• Hvordan håndterer du skam hos dig selv 

og plejebarnet?

Oplægsholdere
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 viden på heidiagerkvist.dk.

Krista Korsholm Bojesen, psykolog, selv-
stændig siden 2015. Forfatter til bogen 
’Skam’ i 2017 og har siden da undervist i 
skam for alt mellem konfirmander til prakti-
serende læger, psykologer og bestyrelser. 
Laver også terapi og kurser.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

1. oktober 2022, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Low Arousal — 
sådan håndterer du 
udfordrende adfærd
8.10. 2022

Bliv klogere på, hvordan du kan hånd-
tere konflikter, finde løsninger og fore-
bygge 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 konfliktevalu-
ering, 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 eftermid-
dagen om metode - og hele dagen er kryd-
ret med konkrete eksempler, som du kan 
bruge i din hverdag med plejebarnet.

På kurset bliver du klogere på:
• 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 
problemadfærd som supervisor, underviser 
og forsker. Har skrevet et antal bøger om 
emnet, bl.a. 'Rabalder i børnefamilien'.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

8. oktober 2022, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Børns reaktioner på samvær 
før og efter — og hvordan kan 
jeg støtte dem?
29.10. 2022

Samvær med den biologiske familie kan 
bringe mange forskellige følelser i spil hos 
plejebarnet. Hvordan kan vi støtte barnet i 
at håndtere samværet?

Når man som barn er anbragt udenfor 
hjemmet, er samvær med den biologiske 
familie et vilkår. Det er også et vilkår for ple-
jeforældre. Nogle gange er samvær en gave 
og andre gange en belastning. Uanset hvad, 
så er det en realitet – der skal håndteres. 
Men hvordan?

Nina Boelsgaard og Rikke Lyngdam beskri-
ver de mest centrale psykologiske fænome-
ner, der bidrager til at anbragte børn kan 
komme i klemme mellem de livsverdner, 
som de tilbydes.

Nina og Rikke giver dig viden om: 
Spændingsfelter, mentalisering og vig-
tigheden af at kunne forstå sine livssam-
menhænge – også selvom de er barske. De 
identificerer de faldgruber, du som plejefor-
ælder kan finde dig selv i, når du forsøger at 
støtte barnet før og efter samværet. Og på 
kurset skal I arbejde med ideer, der kan give 
inspiration til at kunne styrke barnets kend-
skab til og håndtering af dets livsvilkår som 
anbragt barn – før, under og efter samværet.

På kurset bliver du klogere på:
• Hvordan du kan forberede og følge op på 

barnets reaktioner før og efter samvær.
• Børns reaktioner på uro mellem deres 

nære relationer.
• Betydningen af at have en sammenhæn-

gende livshistorie omkring ting, der måske 
ikke hænger godt sammen.

Oplægsholdere
Nina Boelsgaard og Rikke Lyngdam er 
psykologer og en del af psykologfirmaet 
FOLIKO i KBH, som arbejder med børn, 
unge og deres familier, plejefamilier og 
andre fagpersoner. Arbejder med behand-
ling, undersøgelsesarbejde, supervision og 
undervisning, og har i de sidste mange år 
særligt arbejdet med anbragte børn i kom-
plekse livssituationer. Tager afsæt i udvik-
lingspsykologi, mentalisering og et familie-
terapeutisk håndværk.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

29. oktober 2022, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Hvorfor #elvede slukker I ikke 
mobilen? Et oplæg om børn, 
digitale og sociale medier
5.11. 2022

Finder du det udfordrende at skulle for
holde dig til plejebarnets digitale liv og 
vaner? Få hjælp her!

Er du af og til bekymret over digital mob-
ning, billeddelinger og underlige trends 
på TikTok, streaks på Snap eller gaming-
fænomener såsom Among Us, SC:GO og 
Fortnite? Eller synes du også, det kan være 
svært at tale om balancen mellem det digi-
tale, søvn og fysisk aktivitet – uden at få him-
melvendte øjne fra barnet eller den unge?

Måske kender du et barn, som har svært 
ved impulskontrol - og hvordan skal man så 
hjælpe barnet i den digitale verden, der er 
fuld af impulser og distraktioner? Og hvem 
har egentlig ansvaret for digital dannelse: 
skolen, familien, børnene selv … eller andre? 
Det er nogle af de spørgsmål, som Jon 
Kristian Lange vil berøre og besvare om for-
middagen på dette kursus.

Om eftermiddagen vil Imran Rashid 
behandle et af nutidens største bekymringer 
blandt forældre. Er de mange skærme far-
lige for børnenes hjerner? Hvordan undgår 
vi en sydkoreansk samfundsudvikling, hvor 
det anslås, at 14% af teenagere er afhængige 
af digitale medier og spil? Hvad skal børn 
lære i hjemmet, for at de kan styre deres 
hjernes trang til dopamin? Og hvordan 
håndterer man det bedst muligt?

På kurset bliver du klogere på:
• Hvorfor den digitale verden er vigtig for 

børn og unges relationer.
• Positive og negative aspekter ved den digi-

tale verden.
• Hvordan man taler med børn og unge om 

det digitale uden at få himmelvendte øjne.

Oplægsholdere
Jon Kristian Lange, kandidat i kommunika-
tion og psykologi fra Roskilde Universitet. 
Tidligere folkeskolelærer. Har beskæftiget 
sig i 15 år med børns digitale liv og stået 
for uddannelse af fagvoksne og forældre. 
Medudvikler af en række af Red Barnets ant-
imobning-programmer, herunder ’Fri For 
Mobberi’, ’DropMob’ og ’Mobningens ABC’. 
Er en del af SletDet-rådgivningen, og har 
været medlem af Red Barnets hotline-team, 
der bekæmper it-relaterede seksuelle 
overgreb.

Imran Rashid, speciallæge i almen medicin, 
forfatter, foredragsholder, IT-iværksætter, 
debattør og taekwondo-udøver. Tidligere 
innovationschef i Danmarks største kæde 
af privathospitaler, Aleris-Hamlet. Forfatter 
til bøgerne 'Sluk - kunsten at overleve en 
digital verden' og 'Offline' sammen med 
marketingseksperten Søren Kenner, hvor de 
sammen har en udført research af digitali-
seringens potentielt skadelige virkninger på 
menneskets helbred.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

5. november 2022, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Plejebørn som gaver til deres 
omgivelser — et insisterende 
udviklingsperspektiv
12.11. 2022

Plejebørn skal ikke blot forstås som opgaver, 
som plejeforældre skal tage sig af, men 
også som gaver.

Denne opmærksomhed kan åbne op for en 
nysgerrighed og en oplevelse af, at ethvert 
plejeforhold i sidste ende repræsenterer en 
mulighed for, at både børn og voksne udvik-
ler sig i kraft af mødet med hinanden.

Dette kan være med til at flytte et fokus fra 
”hvad er der galt med det pågældende 
barn?”, til ”hvad stiller vi som plejefami-
lie op for at bidrage til den hverdag, som 
er allermest udviklingsfremmende for 
plejebarnet?”

Det kan også sætte børns reaktioner i 
forbindelse med samvær i et nyt lys. 
Oplægget vil bygge ovenpå de gode nyhe-
der fra moderne hjerne-, udviklings- og 
tilknytningsforskning.

På kurset får du:
• Plejebørns loyalitet ikke kun med deres 

biologiske familie, men også med jer som 
plejeforældre.

• Plejebørns uanede udviklingsmulighe-
der – og plejeforældres opgaver i den 
forbindelse.

• Plejeforældres rolle som dem, der holder 
fast i betydningen af ”permanency”.

Oplægsholder
Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater. 
Er en del af Metalog, et fagligt og menne-
skeligt fællesskab, der går på tværs af traditi-
onelle fagtraditioner og insisterer på, at børn 
og unge altid skal forstås i samspil og i mulig 
forandring. Forfatter til bøgerne ’Børne- og 
ungdomspsykiatri – nye perspektiver og 
uanede muligheder’ fra 2008 samt ’Børn 
og unge, psykiatri og samfund’ fra 2017. Har 
bidraget med flere artikler og debatindlæg, 
der alle ligger på www.metalog.dk.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

12. november 2022, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Ny lovgivning: 
barnets lov
19.11. 2022

Hvad kommer barnets lov til at betyde 
for dig som plejeforælder? Få den nyeste 
viden her.

På kurset vil Karen Elmegaard gennemgå 
de gennemførte ændringer af reglerne i 
Barnets lov. Karen retter særligt fokus på de 
ændringer, der direkte har betydning for 
plejefamilieanbringelser.

Dagen vil byde på tematiserede gruppe-
drøftelser med udgangspunkt i egne erfa-
ringer. Udfaldet af gruppedrøftelserne vil 
blive samlet op i plenum – og her får du som 
kursusdeltager både indsigt i lovændrin-
gerne samt rig mulighed for at videndele 
med udgangspunkt i egne erfaringer.

På kurset bliver du klogere på:
• Ændringer af reglerne i Barnets lov.
• Videndeling med andre plejefamilier.

Oplægsholder
Karen Elmegaard, cand.jur med bred erfa-
ring i forhold til det socialretlige område 
med særlig fokus på udsatte samt børn og 
unge. Har erfaring fra ansættelser i bl.a. 
Ankestyrelsen, Socialministeriet, som lektor 
på PH Metropol, samt tre forskellige kom-
muner – på ledelsesniveau og som chefkon-
sulent. Har desuden arbejdet som advokat-
fuldmægtig i en periode.

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

19. november 2022, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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Hold hovedet koldt og hjertet 
varmt – løs konflikterne med 
plejebarnet
26.11. 2022

Der findes naturligt konflikter i et hjem, og 
en del voksne forsøger ihærdigt at undgå 
konflikter med børn. Men konflikterne går 
først væk, når du går ind og løser dem.

Om formiddagen fortæller Ulla Dyrløv om, at 
det er vigtigt at være parat til at tage de for-
nødne konflikter med barnet/den unge, men 
også hvordan konflikterne bør håndteres. 
For den voksne handler det om at se bagom 
barnets adfærd og samtidig holde hovedet 
koldt og hjertet varmt i kommunikationen.

Ulla fortæller praksisnært om, hvad et barn 
i krise har brug for. Ulla kommer ind på for-
skellen på børns og voksnes hjerner, samt 
forskellen på de forventninger i kommu-
nikationen, man kan have til et barn og en 
teenager.

Nogle konflikter kan være så svære, at man 
lukker øjnene og beder til, at de går væk. 
Men det gør de desværre ikke – når man 
ignorerer dem, får de bare lov at vokse.

Om eftermiddagen fortæller Anders 
Stahlschmidt, hvordan han selv gik fra at 
være konfliktsky til at blive fortrolig med 
situationer, hvor det slår gnister. Det handler 
om at sige tingene lige ud af posen – på en 
ordentlig måde, så barnet kan bruge kritikken 
til noget. Men det handler også om at kunne 
tage imod kritik på en konstruktiv måde.

På kurset bliver du klogere på:
• Hvordan du håndterer konflikter med 

plejebarnet.
• Konfliktskyhedens rolle i konflikter.
• Hvordan man arbejder med sin egen og 

andres konfliktskyhed.

Oplægsholdere
Ulla Dyrløv, psykolog. Driver til daglig 
Familiepsykologisk Praksis. Forfatter til en 
række bøger, blandt andet 'Pilot for dit barn' 
og 'Det professionelle kram' Har medvirket 
i flere tv-programmer, blandt andet 'Ingen 
styr på ungerne' 'Aldrig for sent' og 'Når 
skærmene styrer familien'

Anders Stahlschmidt, konfliktmægler og 
forfatter til flere bøger om kommunikation, 
bl.a. 'En kur mod konfliktskyhed' Oprindelig 
tv-journalist (DJH), har mange års erfaring 
som leder i mediebranchen og er master i 
organisationspsykologi (MPO).

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 

26. november 2022, 

kl. 9.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, 

Amager Boulevard 70, 

2300 København S.

Tilmelding

Find kurset på 

familieplejen.kk.dk/kurser 

og tilmeld dig dér.
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TODAGES WEEKENDKURSUS 
for styrkede plejefamilier, akutplejefamilier, 
samt mentor- og fritidsfamilier.

At balancere mellem behov 
fra plejebarn, plejebarns 
familie, kommune, egen 
familie og netværk samt 
din partner og dig selv
11.6. + 12.6. 2022
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Kom med på weekendkursus. Her får du sansemotorik, 
sansebearbejdning og supervision i selskab med andre 
forstærkede og specialiserede plejefamilier.

Måske du allerede har oplevet Connie 
Nissen og Rikke Yde Tordrup tale om sanse-
integration, Theraplay, udviklende øjeblikke 
og tilknytning?

Nu har du mulighed for at opleve de to sam-
men, en hel weekend, hvor de har sammen-
sat et nyt kursus til forkælelse af styrkede 
plejefamilier, akutplejefamilier samt mentor- 
og fritidsfamilier.

Connie udkommer med sin nye bog om 
legeaktiviteter med fokus på sansemoto-
rik og relationer i efteråret 2021, og Rikke 
udkommer med sin nye bog om udviklende 
øjeblikke i plejefamilien i efteråret 2021. 
Kurset bygger på nyt materiale fra deres 
seneste bogudgivelser.

Rikke vil åbne op for sit supervisionsrum og 
dele, hvad erfarne og specialiserede pleje-
familier har delt med hende igennem 20 år. 
Hun løfter sløret for, hvilken supervision, der 
har gjort den største forskel.

Rikke vil også give dig viden om, hvordan 
en compassion-fokuseret tankegang kan 
bidrage til at holde plejeforældre og deres 
parforhold langtidsfriske.

Connie vil koble børn og unges kropslige 
udtryk og deres adfærd med evnen til at 
bearbejde sensoriske stimuli. Der vil også 
være fokus på, hvilke sammenhæng der 
kan være mellem samspil, sansebearbejd-
ning og evnen til regulering. Connie vil 
minde om, hvor meget kroppen kan, hvad 
den husker, og hvordan det kan se ud, når 
kroppen mærker for lidt og for meget. Den 
’nye’ sans: den interoceptive sans, nemlig 

kroppens indre sansesystem, vil blive intro-
duceret og overført til de udfordringer, der 
ofte ses hos børn og unge i plejefamilier.

Dagene bliver faglige med masser af humor 
og hjertevarme.

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

På kurset bliver du klogere på:
• Supervision – erfaringer, fordele og hvad 

virker?
• Hvordan en compassionfokuseret tanke-

gang kan bidrage til at holde plejeforældre 
og deres parforhold langtidsfriske.

• Sammenhænge mellem samspil, sansebe-
arbejdning og evnen til regulering.

Oplægsholdere
Rikke Yde Tordrup, cand.psych. Autoriseret 
psykolog og specialist i klinisk børnepsyko-
logi. Har superviseret plejefamilier og adop-
tanter samt faggrupper, der skal bringe børn 
og unge i udvikling. Aktiv foredragsholder 
om tilknytning, udviklingspsykologi og for-
ældresamarbejde og er kendt som ekspert 
i DR2 programmet "Hvem passer vores 
børn?". Se mere på www.rikketordrup.dk

Connie Nissen, ergoterapeut for børn og 
unge med privat praksis, hvor hun har fore-
taget udredninger, vejledt og givet super-
vision om børns bevægelsesmæssige og 
sensoriske udvikling. Har afholdt foredrag 
samt kort- og længerevarende kurser for 
pædagogisk personale, sundhedsplejersker, 
psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, 
plejeforældre og forældre. Se mere på 
www.sansemotorik.dk

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 11. juni 

2022 kl. 9.00 til søndag 

den 12. juni 2022 kl. 14.00

Sted: Comwell Roskilde, 

Vestre Kirkevej 12, 

4000 Roskilde.

Tilmelding

Alle vores styrkede pleje-

familier, akutplejefamilier 

samt mentor- og fritids-

familier vil modtage en 

særskilt invitation til 

kurset i løbet af januar 

2022.
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Gruppesupervisionsforløb 
for plejefamilier — Hold 1
med Nina Boelsgaard 
og Rikke Lyngdam

Nina og Rikke har årelang erfaring med 
at arbejde i feltet omkring anbragte 
børn og det komplekse arbejde, som 
plejefamilier har: At lægge hjem, egne 
børn og familie til som arbejdsplads, 
modtage og holde af børn, der har al 
slags bagage med, samarbejde med 
kommuner både som ansatte og som 
nogen, der får støtte - og håndtere og 
imødekomme de andre livsverdener, 
som plejebarnet også har.
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Sammen med andre plejeforældre kan du arbejde med 
supervision, indsats og metoder til det enkelte barn.

Nina og Rikke trækker på fagligt stof fra hverdagsmen-
talisering, metoden Non-Violence Resistance og fra helt 
grundlæggende udviklingspsykologi og viden om til-
knytning. De lægger vægt på, at al teoretisk viden har en 
anvendt vinkling, og at I som plejefamilie kan bruge det 
straks i jeres hverdag.

Supervisionsdagene med gruppen tager udgangspunkt 
i jeres hverdag med plejebarnet og de – både kendte og 
mere sjældne problematikker – som I her løber ind i. Her 
bliver der plads til supervision og refleksioner i gruppen 
med fokus både på at forstå plejebarnet, at forstå jer med 
plejebarnet og hjælpe med ideer til nye skridt i samspillet. 
Nina og Rikke lægger vægt på at bruge ressourcerne og 
støtten i gruppen, men også på at introducere teori, prak-
sisser og viden om børn, når de har det mest vanskeligt.

Dagene starter med et teoretisk og metodisk indhold. Det 
bliver efterfulgt af supervision direkte til arbejdet med et 
barn/ung, hvor gruppen af plejeforældre bliver inddraget 
som reflekterende team.

Oplægsholdere
Nina Boelsgaard og Rikke Lyngdam er psykologer og 
en del af psykologfirmaet FOLIKO i KBH, som arbejder 
med børn, unge og deres familier, 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 
livssituationer. Tager afsæt i udviklingspsykologi, mentali-
sering og et familieterapeutisk håndværk.

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 serve-

res frokost og kaffe/kage.

Deltagelse i kurset skal aftales med din 

familieplejekonsulent.

Sted: Foliko’s lokaler, 

Store Kongensgade 59a, 

1264 København K

Tilmelding: Kontakt jeres 

familieplejekonsulent

Tid – hold 1:

06.01.2022 9.30 – 14.30

09.02.2022 9.30 – 14.30

08.03.2022 9.30 – 14.30

07.04.2022 9.30 – 14.30

03.05.2022 9.30 – 14.30

01.06.2022 9.30 – 14.30

Familieplejen København
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Gruppesupervisionsforløb 
for plejefamilier — Hold 2
med Tina Hutnik 
og Gry Houmann

I denne form for supervision arbejder 
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 samti-
digt. Sammen med andre plejeforæl-
dre kan du arbejde med supervision, 
indsats og metoder til det enkelte barn.
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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 udviklingspsykologi, 
tilknytningsteori, legen som tilgang m.m. Det vil give dig 
en større forståelse for barnets sociale og emotionelle 
udviklingsniveau, samt en større forståelse for barnets 
adfærd og de bagvedliggende intentioner. Du får eksem-
pler 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 følelses-
mæssige udvikling og et indblik i barnets nærmeste udvik-
lingszone. 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 fremmer 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 ple-
jefamilier. Begge har speciale i børn med særlig vægt 
på barnets emotionelle udvikling - herunder tilknytning 
og traumer, samt den treenige hjerne som forståelses-
ramme og arbejdsredskab. 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 serve-

res 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 2:

25.05.2022 9.30 – 14.30

07.06.2022 9.30 – 14.30

22.06.2022 9.30 – 14.30

17.08.2022 9.30 – 14.30

31.08.2022 9.30 – 14.30

21.09.2022 9.30 – 14.30

Familieplejen København
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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Tæt støttede 
opstartsforløb 
til plejefamilier

Familieplejen København tilbyder intensiv 
støtte til plejefamilier i forbindelse med 
nyanbringelser

’Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb’ 
er et intensivt støtteforløb til plejefamilier, 
der har fået et nyt barn i pleje. Formålet med 
opstartsforløbet er at give jer som plejefami-
lie og plejebarnet en god begyndelse sam-
men, som kan danne grobund for en tryg, 
udviklende og bæredygtig anbringelse.

Tæt støttede opstartsforløb kommer i brug 
i Familieplejen København 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 lovgivningen ”Mere kvalitet i pleje-
familier”, der trådte i kraft 1. juli 2019, som 
danner baggrunden for udviklingen af 
Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb.

Undervisningsmoduler med fokus på 
praksis og handling
Opstartsforløbet er opbygget af 16 under-
visningsmoduler, der rummer temaer som 
eksempelvis den tryghedsfremmende ple-
jefamilie, samarbejde med biologisk familie 
og dynamik i plejefamilien, overgrebspro-
blematikker mv. Til opstartsforløbet er der 
knyttet temasupervisioner, e-læring og log-
bog for jer som plejeforældre.

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 temasupervision 
på et senere tidspunkt.

• E-læring tilknyttet modulerne som under-
støttende læringselementer. Jeres familie-
plejekonsulent 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 ti 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 den efterfølgende 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: 
https://familieplejen.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.

36

Familieplejen København Kursuskatalog 2022

https://familieplejen.kk.dk/opstartsforloeb


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.

Familieplejen København

39



Tæt støttede opstartsforløb: 
Temamoduler

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.
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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.

10. Spædbarnet
Formålet med dette metodemodul er, at I som plejeforældre:

• Får viden om betydningen af den tidlige tilknytning, og hvordan der kan arbejdes med den.

• Får redskaber, der styrker evnen til at tune sig ind på og forstå spædbarnets indre følelsesmæssige tilstand 

(mentalisering).

Praktiske oplysninger

Alle undervisningsmodu-

ler 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 forbin-

delse med temasupervi-

sionen er der indsat en 

1/2 times frokostpause i 

forløbet.
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Kursusoversigt
2022
Heldagskurser

Boost dit plejebarns selvværd og selvtillid 26.2.2022

Brug Nonviolence resistance, når de gode ideer er brugt op 5.3.2022

Magtanvendelse, sociale medier og digital dannelse i plejefamilien 12.3.2022

Narrative samtaler, der styrker plejebarnets identitet og handlemuligheder 19.3.2022

Todages kursus: Neuroaffektiv udviklingspsykologi og 

følelsesmæssig udvikling i hverdagen 26.3 og 30.4.2022

Betydningen af barnets tidlige sociale og følelsesmæssige udvikling 

– hvad ved vi og hvad gør vi? 23.4.2022

Udviklingsforstyrrelser hos plejebarnet: autisme, ADD, ADHD og PDA 7.5.2022

Fostret og fødslens psykologi 22.5.2022

Unges forbrug og misbrug - tag fat i snakken og skab forandringer 10.9. 2022

Teenager – er der forskel på drenge og piger? 17.9.2022

Mønsterbruddets DNA 24.9.2022

Empty nest syndrome, de svære følelser og skam hos plejebarnet 1.10.2022

Low arousal - sådan håndterer du udfordrende adfærd 8.10.2022

Børns reaktioner på samvær før og efter - og hvordan kan jeg støtte dem? 29.10.2022

Hvorfor #elvede slukker I ikke mobilen? 

Et oplæg om børn, digitale og sociale medier 5.11.2022

Plejebørn som gaver til deres omgivelser – 

et insisterende udviklingsperspektiv 12.11.2022

Ny lovgivning: barnets lov 19.11.2022

Hold hovedet koldt og hjertet varmt - løs konflikterne med plejebarnet 26.11.2022

TO-DAGS WEEKENDKURSUS for styrkede plejefamilier, 

akutplejefamilier, samt mentor- og fritidsfamilier.

At balancere mellem behov fra plejebarn, plejebarns familie, 

kommune, egen familie og netværk samt din partner og dig selv 11. og 12.6.2022

Gruppesupervisionsforløb for plejefamilier

Hold 1 med Nina Boelsgaard og Rikke Lyngdam 6.1, 9.2, 8.3, 7.4, 3.5 og 1.6.2022

Hold 2 med Tina Hutnik og Gry Houmann 25.5, 7.6, 22.6, 17.8, 31.8 og 21.9.2022
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