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Voksenansvarsloven og Magtanvendelse
Dato: torsdag d. 27. januar 2022 kl. 8.30 -14.30

Sted: Pædagogisk Center på Dyrehavevej 108, 6000 Kolding.

Underviser Wenche Svensson, familieplejekonsulent, og har mange års socialfaglig 

praksis og arbejdet som underviser for  Socialstyrelsen.

Voksenansvarsloven skal beskytte og 

forebygge unødvendige magtanvendelser 

og styrke plejebørns retssikkerhed og 

den danner grundlag for plejefamiliers 

adgang til at anvende magt.

På kurset vil I blive præsenteret for rele-

vant lovgivning, der tager udgangspunkt i 

Socialstyrelsens undervisningsmateriale. 

Materialet formidles i et let forståeligt

sprog fulgt op af relevante eksempler fra 

praksis. Vi sætter fokus på magtforståel-

sen og herunder hvor grænsen, mellem 

at være en magtfuld voksen og anvende 

magtanvendelse, går? Endeligt ser vi på 

forebyggelse af magtanvendelse.

Tidlig sproglig læring
Dato: torsdag d. 28.4.22. kl. 9 – ca. kl. 12.

Sted: Festsalen på Nicolai plads 6

Undervisere: Tale- høre-konsulenter Mette Juhl og Mette Holm Bach fra 

PPR.

Målgruppen er plejeforældre og aflastningsforældre til plejebørn i alderen 0-6 år. 

Vi skal denne formiddag høre om ” Tidlig 

sproglig indsats”, da tidlig sproglig fokus 

støtter den kommende læseindlæring. 

Hvilke sproglige færdigheder er vigtige for 

kommende læseudvikling. Hvordan kan 

vi som plejeforældre støtte denne sprog-

lige udvikling. Der vil være oplæg fra tale 

og hørekonsulenterne samt en workshop 

med inspiration.
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De vrede børn og unge, - hvordan kan vi 
forstå dem og hvad gør vi med dem?
Dato: tirsdag d. 31.maj 2022 kl. 9-14.30 

Sted: Festsalen på Nicolai Plads 6

Undervisere: psykolog Maria Dressler, lærer Camilla Obel.

Diamantforløbene er et projekt, der 

tilbyder professionelle forståelser og red-

skaber til arbejdet med børn, unge eller 

voksne, der reagerer med vrede og andre 

svære følelser. Vi har særligt specialiseret 

os i forebyggende vredeshåndteringspro-

grammer.

På dagen vil vi introducere jer for de 

forståelser af vrede og udadrettede reak-

tionsformer, vi arbejder med. Vi vil også 

introducere jer til forskellige metoder til at 

håndtere vreden i praksis: Hvad kan man 

gøre, når ’låget er røget af’ og når reakti-

onerne bliver svære at have med at gøre?

Alternativer til skældud i plejefamilien
Dato: Torsdag d. 22.september 2022 kl.9-14-30

Sted: Festsalen på Nicolai Plads 6  

Underviser: Christina Abildgaard, forfatter, terapeut, underviser, supervisor m.m

Vi kan komme til at skælde ud, når vi er 

overudfordret, selvom vi ikke ønsker det.

Vores plejebørn har brug for at være 

trygge hos os og skældud skaber det 

modsatte.

I denne workshop får plejeforældre kon-

krete redskaber til hvad man kan sige og

gøre, i stedet for at skælde ud samtidig 

med at hjælpe sit plejebarn til at lære at 

begå sig.

Workshoppen indeholder emnerne: 

Hvad er skældud? Hvorfor kan vi komme 

til at skælde ud? Hvad gør skældud ved 

barnet og relationen? Hvad kan vi gøre i 

stedet for at skælde ud?
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1000 Tanker
Dato: Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 9-12 Sted: Festsalen på Nicolai Plads 6

Undervisere: Børge Svensson og Katrine Lindhardt Familiebehandlere fra 

Ungekontakten

Bekymringer og angst er en naturlig fø-

lelse og reaktion, som oftest hjælper os. 

Men ikke altid. Har dit barn 1000 tanker 

der hæmmer det i at gøre hvad det gerne 

vil og skal kunne, har tankerne måske 

brug for et modspil - og det skal de få!

 

Hvordan kan vi forstå bekymringer? 

Hvordan kan vi støtte vores barn til at 

udfordre i stedet for at undgå? 

Hvordan kan min egen adfærd fremme 

og hæmme barnets modige adfærd? 
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