“
“
“
“
“
”

Pernille Thesbjerg, specialpædagogisk vejleder PPR, Favrskov Kommune:

”

Jeg taler med børn hver dag i min praksis, men jeg taler med dem på en anden
måde efter kurset

Helle Buch Nielsen, sygeplejerske i psykiatrien Region MIDT:

”

Jeg har suget til mig og har været vild med det praksisnære fokus

Ida Bruun Rovsing, socialrådgiver i Familiecenteret Aarhus Kommune:

”

Kurset har været utrolig lærerigt både fagligt og personligt. Det har fået mig til at
indse hvor vigtigt det er, at vi taler med børn også om det, som er svært

Christoffer Bennike, efterskolelærer:

”

Personlig og faglig kvalificering i børne- og familiesamtaler

Jeg tog fra kurset mættet med indtryk og fuld af gåpåmod for samtalen om nogle
emner, som jeg før har haft berøringsangst med.

Ruth Juul, Tidl. lærer og skoleleder, master i konfliktmægling MMCR:

”

Kursusformen, hvor deltagernes faglighed og erfaringer bringes i spil, som en del
af kurset, kvalificerer udbyttet på en meget givende måde

Kurt Nielsen, Faglig teamleder af Børn og Familiehuset Odense:

Hvad børn ikke ved... har de ondt af” er et vigtigt kursus om det at tale med børn.
Børn mærker stemninger og hvis virkeligheden ikke italesættes, danner barnet
sine egne billeder af hvad der sker, med utryghed og i nogle tilfælde angst til
følge. Kurset giver et kvalificeret bud på
hvordan vi snakker med både børn og forældre, så tavsheden mellem dem brydes.

Henriette Bennike, pædagog og livspilot,
Spørring Børnehus:

“

”

Da jeg efter kurset kom på arbejde, var det
som om, jeg havde en større klarhed i mødet
med alle de dejlige børn, der omgiver min
hverdag.

”

2 moduler à 3 og 2 dage d. 20.-22. april samt d. 8.-9. juni 2020
Kursussted: Knudhule Badehotel - Ry
Undervisere: Karen Glistrup og Marianne Schütt

At skåne børn med tavshed er en dybt
rodfæstet tradition i vores kultur.
Børn sanser alt
Vi kan savne både sprog og mod til at
... også det, som
vi helst vil skåne
snakke med børn om de følsomme emner.
dem for
Børn kan også være tavse.
De har deres gode grunde til at tie.
Men hvordan får vi kontakt med dem?
Kur giver dig inspiration til
Kurset
eenn ligeværdig dialog med børn,
uunge,
n voksne og hele familien.
D
Du oplever og træner en enkkel tilgang i samtalen om de
ssværeste emner.
Og du tager hjem med øget
mod på at hjælpe forældre
i gang med at snakke med
deres børn om den virkelighed, de er sammen om.
Kurset er for alle faggrupper, som arbejder med børn og unge
og med sårbare voksne og familier

Børne og ungdomspsykiater Søren Hertz:
Vi ved i dag, at et barns symptoner ofte
kan forstås som signaler på mistrivsel i
vigtige ralationer i barnets liv
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Familieterapeut Jesper Juul:
... Enhver dialog af den art, som Karen Glistrup beskriver i sine
bøger, bryder nyt land i en kultur, som for ikke så længe siden
anså det for umuligt
at have meningsfulde og gensidigt
inspirerende samtaler med børn

“

“

Læs mere om kurset på www.snak-om-det.dk
Kontakt Karen Glistrup på kg@familiesamtaler.dk

