
HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af  
Vi tester det videobaserede kursus  

 
 
 

 

Regeringens udspil ’Børnene først’ lægger vægt på familierettet forebyggelse. Her et lille uddrag fra 

indledningen:  
’Alle børn har ret til en god start i livet. Derfor skal vi hjælpe sårbare og udsatte børn og familier 

bedre. Vi skal sørge for, at hjælpen gives tidligere og med den rette indsats fra start. Børns 

mistrivsel skal opdages og tages hånd om så hurtigt som muligt, så vi kan sætte ind med de rigtige 

indsatser, før problemerne vokser sig for store, og barndommen er gået. Og så vi husker, at det 

betaler sig at investere i mennesker. For det enkelte barn, der får en tryg start og en kærlig 

opvækst, for familierne, der får den hjælp, de har brug for, og for samfundet. 
  

Regeringen er dejligt ambitiøs med denne vision, som kræver stærke faglige og personlige 

relationelle kompetencer hos ALLE de mange medarbejdere, som møder børn og forældre.  

 
Kurset ’HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af’ har netop den relationelle indsigt og disse 
kompetencer i fokus. Det henvender sig til hele viften af fagprofessionelle, som møder børn og 
forældre i deres arbejde. Med en fælles indsats på tværs af søjlerne kan vi sikre:  
 

• Tidlig opsporing af udsatte børn 

• Færre udredninger  

• Større forståelse af barnet  

• Bedre kontakt mellem forældre og børn 

• Fagpersonlige kompetencer, som styrker børn og unges mentale sundhed 
 

Læs kursusbeskrivelsen her 
 

Kurset kan kvalificere samarbejdet og indsatsen for de udsatte børn. Især hvis rådgivere og 

familiebehandlere, AKT medarbejdere, psykologer og pædagogiske konsulenter i PPR, 

sundhedsplejersker m.fl. i en kommune får den samme grundforståelse af børn og forældre og den 

samme træning i at bruge sig selv i mødet med børn og familier i svære vilkår.  

  

Vi søger derfor kommuner, regioner og organisationer, som har lyst til at teste kurset.  

Vores tilbud består i, at op til 100 personer i et år kan få adgang til kurset for i alt 59.975 kr. + 

moms. Altså op til 75 % RABAT. Til for feedback fra medarbejdere og ledere.  

 

   

Kurset bidrager til, at udsatte børn og unge og deres sårbare forældre føler sig inddraget på 

en mere respektfuld måde til gavn for samarbejdet og til gavn for familiens trivsel.  

 

I vinteren 2021/22 har 120 medarbejdere i Favrskov Kommune, Børn og Familie under ledelse af 

afdelingschef Charlotte Bøcher og afdelingsleder for PPR, Hans-Peter Petersen, som den første 

større organisation gennemført kurset.  

 

Læs feedback fra ledelse og medarbejdere i Favrskov Kommune  
 

 

Tøv ikke med at kontakte os! 

De bedste hilsner fra Mette Bahnsen og Karen Glistrup  

 

Mette Bahnsen: info@mind-online.dk  31253123 

Karen Glistrup: kg@familiesamtaler.dk  23461958 

https://www.snakomdet.dk/_files/ugd/151765_ac6978671ff74989af4f3cd0cdd78997.pdf
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA7aQOABHxwh0HOTvscE9VJY5V9aBEVaF1I
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