Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Personlig og faglig kvalificering i børne- og familiesamtalen
Hvor?
Kurset finder sted på Knudhule Badehotel, 8680 Ry. www.knudhule.dk
Hvornår?
Kurset er på 5 hele dage fordelt på to moduler á 3 og 2 dages varighed
1. modul: d. 20.- 22. april 2020
dag 1: kl. 9 – 12 og 13 - 16
dag 2: kl. 9 – 12 og 13 - 17
dag 3: kl. 9 – 12 og 13 – 15
2. modul: d. 8. - 9. juni 2020
dag 1: kl. 9 – 12 og 13 - 17
dag 2: kl. 9 – 12 og 13 – 15
Hver dag er der morgenbuffet ml. kl. 8 og 9, frokost kl. 12 og kaffe/the/kage om eftermiddagen.
Pris:
8.900, - kr. + moms
Prisen inkluderer undervisning samt morgenbuffet, frokostbuffet, kaffe, the, frugt og kage.
Overnatning incl. aftensmåltid (750, - kr./nat) aftales direkte med Knudhule:
info@knudhule.dk/86 89 14 07
OBS! Der er begrænset antal værelser.
Overnatning på B&B findes også i Ry.
Tilmelding:
Send en mail til kursus@snak-om-det.dk Notér i emnefelt: Kursus i Ry
Oplys: Navn, adresse, tlf., mailadresse, uddannelse samt en kort beskrivelse af din motivation for
at deltage i kurset (max ¼).
Hvis din arbejdsplads skal betale, oplys da også EAN nummer og navn på den, som skal godkende
betaling.
Betaling:
Når du får besked, om at du er optaget, får du tilsendt faktura.
Du har 14 dage til at fortryde. Herefter er din tilmelding bindende.
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Du får mest ud af kurset, hvis du på forhånd har læst:
Hvad børn ikke ved... har de ondt af (OBS: 3. udgave!) og Snak om det... med alle børn
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