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NYHED: Marte Meo-plakat 
format 70x100. inkl. sorte 
ophængslister

Introduktionspris 3 for 600.- 
plus moms og forsendelse

SHUBIDUAQUIZZ til sommerfest, fusion, kick off, jul.
For personaler og grupper f.eks. 150 personer!

3 sensommerkurser - i dejlige omgivelser
Tilmelding senest 1. juli. Pris pr. kursusdag kr. 1.950.- ex. moms 

Send venligst mail med navn og eannummer til opvaekstkurser@mail.dk

Marte Meo metoden  
– konkret redskab 
til udvikling 
Torsdag 24.8. kl. 9 – 16 i Værløse

Mål og INDHolD:
– At give deltagerne viden, redskaber og un-
derstøttende materialer. Metodens 7 elementer 
gennemgås grundigt både i ord og med masser 
af videoklip af samspil mellem børn og voksne.
Ideer til at arbejde videre med metoden.

SoM AfSlUTNINg: præsentation af praktiker-, 
vejleder- og terapeutuddannelsen
***Se mere på marte-meo.dk 

Idræt, leg og bevægelses-
glæde – for 0-6 år og 
i Sfo
fredag 25.8. kl. 9 – 16 i Værløse

Mål og INDHolD:
– At inspirere deltagerne til at igangsætte alsi-
dige aktiviteter med forskellige udviklingsmål. 
Fx samarbejde, inklusion, rytme, styrke, mod, 
koordination, fællesskab. Fælles- og aldersop-
delt undervisning. Afprøvning af lege, spil og 
bevægelsesaktiviteter, der kan afvikles inde 
og ude – herunder i skoven. Pædagogen som 
den gode igangsætter. Hvad er en idrætsinsti-
tution?

Trivsel 
– og det gode samarbejde

Torsdag 7.9. kl. 9 – 16 i København

MålgrUppE, Mål og INDHolD: 
Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter. 
– At få viden og indsigt i de væsentligste elementer, 
der udgør et godt psykisk arbejdsmiljø - herunder 
fokus på samarbejde. Redskaber der kortlægger 
medarbejdernes individuelle og samlede ønsker 
til trivselsfremmende elementer. Handlingsplan 
fremlægges! Generelle forhold om det psykiske ar- 
bejdsmiljø fremlægges – herunder humorens kraft 
og en optimistisk tilgang. Tre typer af samarbejde 
- genkendelige fra hverdagen – gennemgås og af-
prøves i grupper. Sådan kan I lave et effektivt efter-
syn og aftaler vedrørende jeres samarbejde. 
Afslutning: Jørgen Thorup fra SHUBIDUA spiller til 
fællessang: Hvalborg, Danmark m.fl.

Furesø Marina, Værløse 
Jette Waagner, 
www.marte-meo.dk
Konsulent i Sundheds- 
styrelsens Rejsehold
Marte Meo Supervisor

Furesø Marina, Værløse 
pernille Anker, pædagog i idræts-
børnehave og motorikvejleder
per ryt-Hansen, konsulent 
Charlotte H. larsen, leder af
idrætsbørnehave

Herkulespavillonen  
i Kgs. Have, København
per ryt-Hansen, selvstændig 
konsulent 

Jørgen Thorup, tidligere tangentspiller i 
SHUBIDUA og Per Ryt-Hansen fra humor.dk***Se mere på humor.dk

Sjov, spænding og spøjse opgaver, siddende og stående SHUBIDUA-sang

BEMÆrK: 2 ledigepladser til nyt hold til  
terapeutuddannelsen, starter til sept. i Birkerød. 

Marte Meo-Metoden

7 elementer der understøtter 

børns personlige udvikling 

Kort om Marte Meo-metoden: Hollandske Maria Arts er ophavskvinde til Marte Meo-metoden. Gennem utallige videoanalyser af menneskelige samspilssituationer uddrog hun en række fælles elementer, der skaber en positiv  

og udviklingsstøttende kontakt. Metoden kan benyttes i alle former for samspil. Af pædagoger, af forældre, af plejepersonale, af sygeplejersker, af undervisere.  

Denne tekst er en forenklet og tilpasset udgave af Marte Meo-Metoden, som er forankret i Daniel Sterns udviklingspsykologiske teorier og Bowlbys tilknytningsteori. 

© Per Ryt-Hansen og Jette Waagner Ryt-Hansen · Marte Meo Supervisor · psykolog- og socialrådgiveruddannet · www.marte-meo.dk 

Plakaten og undervisning kan bestilles på telefon 4017 6249 eller på mail martemeokontakt@hotmail.com

1. Når du ser og følger barnets initiativ … 

Er du opmærksom, nærværende og gentager, hvad barnet 

siger, og spørger til barnets initiativer  Udvikler det bar-

nets nysgerrighed, selvværd og livskvalitet  Får barnet lyst 

til at tage nye initiativer  Et initiativ kan være en handling, 

et følelsesudtryk, og at sige noget.

”Jo tak, jeg vil da gerne smage 

din sandkage”
”Tak for tegningen,  

fortæl mig om den”

4. Når du sætter ord på barnets handlinger 

og følelser …

Styrker du barnets selvregistrering, sprog- og begrebs- 

udvikling  Lærer barnet udtale, tonefald, pauser og rytme 

i praksis. 

”Du ser ud til at have travlt”  

”Du ser glad ud”

2. Når du bekræfter barnets initiativer 

positivt …

Styrker du barnets selvværd, selvtillid og identitet 

 Giver du kraft til barnets oplevelse og følelse 

 Oplever barnet mestring, glæde og stolthed

 Du bekræfter barnet positivt, når du svar-

er, sætter ord på dets initiativer, anerkender og 

roser, smiler og bruger et positivt kropssprog. 

”Ih, hvor ser det sjovt ud”
”Åh, det er skønt at være  

sammen med dig”

6. Når du bruger turtagning …

Lærer barnet om social rytme og empati  Om 

at kunne skiftes til at tale og lytte, give, tage og få  

Kommer barnet til at høre om andres oplevelser  

Skaber du samhørighed i en gruppe  Som voksen 

sørger du for, at alle i gruppen kommer til orde, og 

du kæder børnenes bidrag sammen.

”Maria skal lige fortælle 

færdigt, så er det din tur”
”Fortæl de andre om  

din ferie”
3. Når du venter ...

Giver du barnet tid til reflektion over det, du siger og 

beder om, og barnet får tid til selv at løse opgaven 

– på eget niveau og læringen kan lagres  Barnets 

selvhjulpethed og selvstændighed udvikles  Det er 

ofte fristende at overtage opgaven, men tid er et 

mirakelmiddel! 

”Jeg hjælper dig, hvis du  

får brug for det” 

”Jeg venter, til du har  

fået blusen på”

7. Du anvender positiv ledelse i SKAL-situationer …

Fx ved tandbørstning, påklædning, oprydning, lektielæsning    Sørg 

for en klar start og afslutning – for en god stemning  Formuler 

forventninger, rammer og rækkefølge  Skift mellem at have fokus 

på opgaven og på god kontakt  Lav trinvis guidning af opgaven  

Du sørger for, at opgaven i sidste ende bliver løst  De 6 øvrige 

elementer indgår relevant i samspillet  Barnet lærer at mestre en 

opgave, at samarbejde og at lade sig lede. 

”Så, nu skal du  

lægge klodserne væk,  

vi skal spise”

5. Når du sætter ord på egne handlinger 

og følelser ...

Lærer barnet dig bedre at kende, du gør dig forud- 

sigelig og interessant at være sammen med.

”Jeg går lige udenfor.  

Er snart tilbage”
 ”Jubii, jeg slog en 6`er!”

Strukturerede situa-

tioner har et formål, 

det er SKAL-opgaver. 

Du udøver positiv 

ledelse. 

Ustrukturerede situa-

tioner er fx leg, hygge, 

samvær. Du følger 

 barnets initiativer.

Hvis SKAL-opgaven 

bliver vigtigere end 

jeres gode kontakt,  

er der risiko for  

mistrivsel

Se og forhold dig  

til intentionen bag  

barnets – nogle gange 

– uhensigtsmæssige 

handling. Intentionen  

er altid god.

Spar på stopskiltet! 

Fortæl i stedet barnet 

en mere hensigtsmæs-

sig måde at udføre 

handlingen og vise 

følelser på.

Børn ved altid,  

hvad de har lyst til. 

Men børn ved ikke  

altid, hvad de har  

brug for.


