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Familiebegrebet og et portræt af den moderne familie
Historisk rids for at forstå begrebet familie i dag, som har 37 forskellige versioner.

Børn, skilsmisse og samarbejdet med deres forældre
Et godt samarbejde med forældrene er afgørende, når fagprofessionelle skal understøtte 
barnets trivsel under og efter en skilsmisse. 

Gennem cases og refleksioner arbejdes med spørgsmål som: Hvordan en skilsmisse påvirker 
børns hverdagsliv? Hvad siger børnene selv, at de har behov for? Hvordan kan pædagoger 
konkret organisere arbejdet med skilsmissebørn og deres forældre. Gennem konkrete øvelser 
ser vi på præmisserne for den gode forældresamtale.    

Projekt kIB, kvalitet i Børnehøjde - Hvad skal børnene have ud af, at voksne 
taler sammen?
Gennemgang af kommunalt projekt, hvor forældrene involveres i udarbejdelsen af handleplan 
for deres eget barn. Hør også om den professionelle samtale som afgørende for at lykkes.

Hjemmelæringsmiljøer
Vi ved at hjemmet er det største læringsrum for barnet. Forskning dokumenter dette. 
Hør hvordan det fælles samarbejde om hjemmearbejdsmiljøer kan organiseres. 

Ugekursus i Alanya på Hotel Blue Star
30. september – 7. oktober 2018. 

Afrejse kastrup kl. 10.45 med hjemkomst kl. 10.  
Afrejse Billund kl. 20.30 med hjemkomst kl. 19. 35.

Pris kr. 7.900,- All InklUSIve
Send venligst mail med navn og eannummer til opvaekstkurser@mail.dk

Børn mellem forældre og daginstitution
- Forældresamarbejde der lykkes

For ansatte i daginstitutioner, bestyrelsesmedlemmer og konsulenter.
Den styrkede læreplan betoner større medinddragelse af forældrene ift. det enkelte barn og det generelle 

forældresamarbejde - og forventningsafstemning fremhæves som centralt. Forældresamarbejdet er fyldt med 
muligheder for samskabelse af rammer for børns trivsel og læring – men også for konflikter. Det kræver stor 

pædagogisk faglighed at håndtere. Der tales om flere krævende forældre, flere med for stort fokus på eget barn, 
andre opleves at fralægge sig ansvar, nogle er usikre – og så er der de fleste - de engagerede forældre. Hertil 

familier med anden etnisk baggrund. Kurset har et konstruktivt fokus på samarbejde med alle typer af forældre.

Anja marschall, 
Ph.d., børneforsker 
og underviser på 
pædagoguddannelsen, 
UCC.dk 
Forfatter til bogen: 
Børn og skilsmisse – 
praktikerens guide.

Ulla Quist engholm, 
Master i Positiv 
Psykologi, 
diplom i ledelse, 
dagtilbudsleder
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kirsten Birk Olsen, 
cand. scient. pol.,
indehaver af den 
socialøkonomiske 
virksomhed 
folgeskabet.dk

Ahmet Demir,
socialkonsulent, cand. 
pæd., eksamineret 
psykoterapeut 
og forfatter til bøger  
om kulturforskelle.

Per ryt-Hansen,
leder af 
opvaekstkurser.dk, 
tidligere seminarielektor

TIlmelDInG SeneST 2.04.2018
– prøv gerne efter denne dato

Marte Meoundervisning 
ved Jette Waagner, 
konsulent i 
Sundhedsstyrelsen, 
Marte Meo Supervisor

Potentialer i forældresamarbejdet 
– medarbejdere og forældre i et kompetent samarbejde i hverdagen
Forældrene er i gennemsnit i daginstitutionen 2 – 2½ time pr. uge. Så der er tid til med-
skabelse af læringsmiljø og fællesskab. For at forældrene kan lykkes i deres medskabende 
rolle er det vigtigt:
- at forældrene ved, hvad der samarbejdes om og ved, hvor betydningsfulde de er i   
 dagtilbuddets fællesskab
- at personalet har tilstrækkelig med viden om forældregruppens perspektiver på samarbejdet.

Samarbejdsundersøgelser, som er en velegnet metode hertil, gennemgås samt forskellige 
typer af værktøjer, der kan sætte en fælles retning som både bestyrelse, ledelse, personale 
og forældre kan se sig selv i og give liv til i hverdagen.

er der udfordringer med at arbejde med etniske minoritetsfamilier  
i din institution?
Møde mellem fagfolk og forældre med etnisk minoritetsbaggrund
Forældrenes og faggruppens forudindtagede holdninger til hinanden
Familieudvikling blandt etniske minoriteter
Forskelle mellem minoriteternes og danskernes syn på og opdragelse af børn

Hvordan opnås et effektivt samarbejde?

klar og motiverende formidling
Skyldes nogle problemer, at forventningerne til forældrene ikke formidles klart?
Hvad betyder det, når nogle forældre tænker ”pasningstilbud” og institutionen tænker  
”trivsel, udvikling og læring?”

Få en opskrift på opbygning og formidling af en tydelig kommunikation.   

nyt hold til terapeutuddannelsen efterår 2018 – 1 ledig plads.
Hold til grundforløb 3 X 2 dage med arbejde mellem dagene  
– i Birkerød eller i jeres kommune. 

Temadage og foredrag 
Se marte-meo.dk • 4017 6249

Tilmelding på mail: opvaekstkurser@mail.dk. Send navne og eannummer. 
Pris kr. 7.900.- + moms for undervisning, rejse, ophold, all inklusive.
eneværelse kr. 950.- Tilbud: kulturdag og -aften. 
ring 4017 6249 for spørgsmål.

ANNONCE


