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Igen i år samarbejder Familieplejen i de 10 fynske kommuner om at sammensætte et 

kursusprogram for alle pleje- og aflastningsfamilier. 

Døgnplejefamilier har ret og pligt til at deltage i minimum to uddannelsesdage om året. Vi 

vil gerne tilbyde både aflastnings- og døgnplejefamilierne et fagligt og udviklende input. 

Herunder muligheden for at mødes med kolleger.  

Vi har også i år hyret nogle spændende oplægsholdere, som alle vil inspirere til udvikling 

af daglig praksis. Temaerne er udvalgt med afsæt i jeres ønsker, samt dem vi finder 

relevante og aktuelle. Desuden har vi i år et specielt aftenoplæg for teenagere.  

Der er behov for, at I laver aftaler med institutioner/skoler/SFO eller med barnepige på de 

dage, hvor I skal på kursus, så I har mulighed for at blive til kurset slutter. Vi har 

konstateret, at nogle af jer har været nødt til at gå før tid. Vi har derfor valgt at de fleste 

temadage slutter kl. 14.00, dette med ønske i, at vi kan afslutte dagene samlet. Eneste 

temadag der bliver til kl. 15.00 er d. 23. november 2023. 

 

Praktisk information om kursusdagene:  

• Mødested til alle kurser: Fyrtårn Tommerup - Tallerupvej 85, 5690 Tommerup 

• Der er parkeringspladser lige omkring hallen samt parkeringsmuligheder over for 

hallen ved idrætspladsen. 

• Temadagene starter med morgenmad kl. 8.30-9.00. Der vil være frokost til 

temadagene, og til aftenarrangementet vil der også forplejning. Har du brug for 

særlige kosthensyn, bedes du give besked til din familieplejekonsulent.  

• Aftenen for de unge er fra kl. 17.00-20.00. Egne hjemmeboende børn kan deltage i 

denne  
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Tilmelding til kurser: 

 

Dette kursusprogram gælder for hele år 2023 
 

 
I er velkomne til at tilmelde jer alle kurser på én gang med det samme, ellers står der 
tilmeldingsfrist ved hver kursusdag.  
 
I skal være opmærksomme på at tilmelde jer til den kommune, hvor I har pleje- og 
aflastningsopgaver fra – og kun ét sted.  
 
Kursusbevis udleveres eller sendes efter endt kursusdag. Hos de kommuner som 
anvender Sofus, bliver kursusbeviset sendt derinde efterfølgende. 
 
Mødested til alle kurser: Fyrtårn Tommerup - Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. 
 
Tilmelding til kurserne skal ske pr. e-mail til: sauns@fmk.dk (Sofie Aunsbak).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

      

  
 

 

http://www.fmk.dk/borger/
http://www.kerteminde.dk/
mailto:sauns@fmk.dk
http://www.svendborg.dk/
http://www.middelfart.dk/
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KURSUS 1 
Tirsdag d. 7. marts kl. 8.30-14.00 

 

Ny lovgivning: Barnets lov 
 

Hvad kommer barnets lov til at betyde for dig som plejeforælder? Få den nyeste viden her.  

 

På kurset vil Karen Elmegaard gennemgå de påtænkte ændringer af reglerne i Barnets 

lov. Karen retter særligt fokus på de ændringer, som har direkte betydning for 

familieplejeanbringelser.  

 

Dagen vil byde på tematiserede gruppedrøftelser med udgangspunkt i egne erfaringer. 

Udfaldet af gruppedrøftelserne vil blive samlet op i plenum – og her får du som 

kursusdeltager både indsigt i lovændringerne samt rig mulighed for at dele viden med 

udgangspunkt i egne erfaringer.  

 

Oplægsholder Karen Elmegaard, cand.jur. med bred erfaring i forhold til det socialretlige 

område med særlig fokus på udsatte samt børn og unge. Har erfaring fra ansættelser i 

bl.a. Ankestyrelsen, Socialministeriet, som lektor på PH Metropol, samt tre forskellige 

kommuner – på ledelsesniveau og som chefkonsulent. Har desuden arbejdet som 

advokatfuldmægtig i en periode. 

 

Mødested: Fyrtårn Tommerup - Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. 

 

Tilmelding senest: Fredag d. 10. februar 2023. 
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KURSUS 2 
Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 8.30-14.00 

 

Empty Nest syndrome,  

de svære følelser og skam hos plejebarnet 
 
Få viden om fænomenet Empty Nest Syndrome, som kan vise sig, når børnene forlader 
hjemmet – og skam, som kan ramme både dig og plejebarnet.  
 
Om formiddagen vil Heidi Agerkvist give dig viden om, hvad ’Empty Nest Syndrome’ er, 
hvordan det ser ud i praksis, og hvad der kan lindre de svære følelser.  
 
Det er et foredrag fuld af kærlighed, selvforståelse og gode tips til at passe på dig selv, 
hvis du står lige midt i den tomme rede – hvad enten du lige er landet eller har stået der 
længe.  
 
Om eftermiddagen vil Krista Korsholm give dig viden om skam - hvordan den begrænser 
os og forurener vores relationer. Plejebørn vil ofte opleve skam, fordi der foregår så meget 
omkring dem, at de føler sig oversete og forkerte. Det kan de have mange 
uhensigtsmæssige reaktioner på, som du skal håndtere som plejeforælder. Du kan blive 
ramt af skam, når du forsøger at gøre det godt for børnene, men kan have svært ved at 
finde “den rigtige” vej.  
 
På kurset bliver du klogere på: 
 

• Hvad Empty Nest Syndrom er, hvordan det ser ud i praksis, og hvem det rammer. 

• Hvad der kan lindre de svære og udmattende følelser undervejs.  

• Hvordan håndterer du skam hos dig selv og plejebarnet?  
 
Oplægsholdere:  
 
Heidi Agerkvist:  
 
Psykolog og parterapeut, specialiseret i børnefamiliehverdagen, forældreskabet og 
parforholdet. Efterspurgt skribent og optræder i magasiner, dagblade, radioprogrammer 
samt blogs. Har opbygget et stort onlineunivers med artikler, forløb og viden på 
https://heidiagerkvist.dk/.    
 
Krista Korsholm Bojesen:  
 
Psykolog, selvstændig siden 2015. Forfatter til bogen ’Skam’ i 2017 og har 
siden da undervist i skam for alt mellem konfirmander til praktiserende læger, 
psykologer og bestyrelser. 
 
Mødested: Fyrtårn Tommerup - Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. 

 

Tilmelding senest: Mandag d. 27. marts 2023.  

https://heidiagerkvist.dk/
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KURSUS 3 
Torsdag d. 27. april 2023 kl. 8.30-14.00 

 

Skam og løgne i plejefamilier 
 
Løgne og mentalisering: 
 

• Hvordan kan løgne forstås/håndteres? 

• Gennemgang af de fire mest almindelige former for løgne 

• Beskrivelse af løgnens betydning og forklaring på hvorfor børn og unge lyver 

• Håndtering af løgne i det daglige møde med omsorgsvigtede børn og unge 
 
Skam – en central følelse bag om selvdestruktiv adfærd: 
 

• Forskellen på skam og skyld 

• Hvordan udvikles skam? 

• Skam og traumer og omsorgssvigt 

• Mentalisering i mødet med skam hos plejebørn, forældre eller plejeforælderen selv 
 
Underviser: Janne Østergaard Hagelquist: 
 
Janne Østergaard Hagelquist er grundlægger af Center for mentalisering og står for den 
daglige drift, udvikling og ledelse. Janne er autoriseret psykolog og godkendt specialist i 
børnepsykologi og supervision.  
 
Hun har i en årrække arbejdet med behandling af børn, unge og familier, hvor der har 
været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Desuden har hun erfaring i at supervisere og 
undervise professionelle, der arbejder med anbragte børn og unge. Janne er forfatter til 7 
bøger om mentalisering og arbejder med udsatte børn, unge og voksne. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mødested: Fyrtårn Tommerup - Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. 

 

Tilmelding senest: Mandag d. 27. marts 2023.  
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KURSUS 4 
Torsdag d. 7. september 2023 kl. 17.00-20.00 

 

En aften for de unge fra 13 år og deres plejefamilier 
 

Du er ikke f**ked, du er bare ung. 
 

 
 
Dette foredrag har fokus på udfordringer med skole, trivsel, selvværd, selvtillid og 
fremtidsbekymringer. Foredraget giver de unge motivationen til at blive den bedste udgave 
af dem selv og giver de unge følgende indsigter: 
 

• Hvordan de får et godt selvværd 

• Hvordan de finder lyst og motivation til at blive den bedste udgave af dem selv 

• Hvordan de alle er unikke præcis som de er – uden filter 

• Hvilke værktøjer de kan bruge for at tage ansvar for deres eget liv og håndterer 
livets udfordringer  

 
Julius Mygind oplever i sit daglige virke som foredragsholder og coach, at ovenstående 
problematikker i stigende og bekymrende grad udfordrer vores unge, ikke mindst som 
konsekvens af de sociale medier. Mange unge føler, at de har ’forkerte’ tanker, og at ingen 
kan forstå dem. 
 
Foredraget hjælper de unge til at finde deres egen indre stemme og motivationen til at 
blive den bedste udgave af dem selv, for således at kunne skabe et sundt og solidt ståsted 
i livet. Som ung har man tendens til at finde nogen, man kan spejle sig i. Med Julius’ 
værktøjer kombineret med hans fortælling, tilbyder Julius de unge en sund, inspirerende 
og motiverende rollefigur. 
 
Foredraget henvender sig til både biologiske og plejebørn fra 13 år og op.  
 
Mødested: Fyrtårn Tommerup - Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. 

 

Tilmelding senest: Mandag d. 14. august 2023. 
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KURSUS 5 
Tirsdag d. 3. oktober 2023 kl. 8.30-14.00 

 

Introduktion til autisme 
 

Når man får et plejebarn med autisme, kan barnet have en adfærd og et støttebehov, som 

adskiller sig fra den øvrige families. 

 

Denne kursusdag er både for de plejeforældre, hvor autismediagnosen allerede er kendt, 

men samtidig også for de plejeforældre hvor der er mistanke om autisme hos plejebarnet 

eller måske bare en generel nysgerrighed på autismediagnosen. Viden om diagnosen og 

de relevante støtteredskaber kan nemlig gøre hverdagen nemmere for både børn og 

voksne.  

 

På kursusdagen vil vi tale om:  

 

• Grundlæggende introduktion til autismediagnosen: Hvad diagnosen dækker 

over, og hvordan styrker og udfordringer kan se ud i hverdagen (bl.a. ift. sanser, 

evner til at danne overblik, planlægningsevne, detaljefokus og forestillingsevne). 

Herudover vil vi kort berøre de ændringer, der følger med i autismediagnosen, når 

det danske diagnosesystem opdateres inden for en kortere årrække.  

 

• Pædagogisk tilgang til autisme i en plejefamilie: Fokus på det muliges kunst 

med struktur, forudsigelighed og planlægning i en familie, hvor der samtidig kan 

være familiemedlemmer uden særlige støttebehov. 

 

• Øvrige opmærksomhedsemner berøres kort: 

 

- Samarbejde med øvrige vigtige personer: Herunder opmærksomhedspunkter for 

plejeforældre ift. samarbejde med skole og biologiske forældre.  

 

- Lad støtten følge barnet/den unge, når det er tid til at flytte videre: Hvordan 

kan plejeforældre være med til at skabe en god specialpædagogisk overgang, når 

plejebarnet skal videre til fx biologiske forældre, egen bolig, opholdssted eller 

botilbud.  

 

Dagen vil være en vekslen mellem teoretiske oplæg og små summeøvelser.  

 

Underviser:  

 

Catrine Madsin er autoriseret psykolog og specialist i børneneuropsykologi. Hun er 

selvstændig psykolog med speciale i autisme og har en bred baggrund fra både det højt 

specialiserede autismeområde, PPR samt børne- og ungdomspsykiatri. Catrine er en 
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levende underviser, der formår at formidle kompleks viden om hjernens funktioner og 

autismediagnosens styrker og udfordringer på en måde, hvor det bliver koblet til 

hverdagen. Hun gør sig altid umage for at give deltagerne masser af eksempler fra 

hverdagen og praksisviden med hjem, som kan omsættes til egen hverdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 
Mødested: Fyrtårn Tommerup - Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. 

 

Tilmelding senest: Fredag d. 8. september 2023. 
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KURSUS 6 
Tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 8.30-14.00 

 

Når samværet bøvler 

- find gode veje i mødet mellem plejebørn og deres forældre 

 
”Det bedste er, når det er min plejefar, der henter mig. Så hører han Bruce Springsteen 

meget højt. Og jeg kan sidde på bagsædet og slappe af…”  
(Plejebarn om at blive hentet fra samvær) 

 
Anbragte børns samvær med deres biologiske familie har ofte stor betydning for deres 

trivsel og udvikling. Samtidig fortæller mange plejeforældre, hvordan de står i vanskelige 

dilemmaer og udfordringer omkring samværet. Derfor er det centralt, at man som 

plejeforældre er klædt godt på til at håndtere denne del af hverdagen og ens plejebarns liv.  

I får ny inspiration til: 

• Hvad er det vigtigt at have blik for omkring plejebørns samvær med deres forældre?  

• Hvordan kan man som plejeforældre håndtere, når man oplever, at barnet reagerer 

på samværet? Hvad kan man gøre inden, under og efter samværet?  

• Hvordan kan man som plejeforældre håndtere sine egne følelser, når samværet er 

udfordrende?  

• Hvordan taler man med børnene om deres forældre – også de børn, som ikke ser 

eller vil se deres forældre?  

• Hvordan kan man bedst samarbejde med biologiske forældre, der er ramt af store 

udfordringer?  

Denne dag vil vi derfor se på, hvordan man som plejeforældre kan støtte og navigere i 

barnets samvær med sine forældre eller netværk, så det bliver bedst muligt for alle parter 

og ikke mindst barnet eller den unge. Sigtet med dagen er at blive klogere på, hvordan vi 

kan finde (mere) konstruktive veje i de svære situationer og perioder, som mange 

plejeforældre oplever, at de står i omkring samværet.   

Undervisningsform:  

Thildes oplæg vil veksle mellem konkrete eksempler, filmklip og teoretiske pointer. Der vil 

være mulighed for spørgsmål undervejs og bagefter får I tilsendt Thildes materiale. Sigtet 

med dagen vil være, at I får helt konkrete ideer med i rygsækken, som I kan bruge i 

hverdagen. Kom og bliv inspirerede!  
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Thilde Westmark arbejder som psykolog i inpraxis. Hun har været involveret i flere 

udviklingsprojekter i familieplejefeltet. Derudover arbejder hun selv med familier, børn og 

unge, der bøvler med forskellige vanskeligheder. Hun superviserer plejefamilier og har 

samtaler med anbragte børn og unge. Hun har skrevet artikler og bidraget til bøger om 

den narrative tilgang i arbejdet med børn, unge og familier – og hun er selv vokset op i en 

familie, der fungerede som aflastningsfamilie. Som underviser er Thilde levende, og hun 

vægter, at indholdet skal være relevant for jeres dagligdag. 

 

Mødested: Fyrtårn Tommerup - Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. 

 

Tilmelding senest: Fredag d. 6. oktober 2023.  
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KURSUS 7 
Torsdag d. 23. november 2023 kl. 8.30-15.00 (OBS: Bemærk at det slutter kl. 15.00) 

 

Kroppen husker  

- om nervesystemet, følelser og adfærd 
 
Børneergoterapeut Pernille Jul Skovby og familievejleder og pædagogisk konsulent 
Christina Drachmann vil skabe en inspirerende og spændende temadag, hvor de vil dykke 
ned i hvordan vores nervesystem, krop og psyke spiller sammen. 
 
I får: 
 

• Viden om børns hjerner, nervesystem, sansebearbejdning og følelsesmæssige 
udvikling. 

• Større forståelse for hvad børns uhensigtsmæssige adfærd og vaner kan være et 
udtryk for. 

• Konkrete redskaber og kropslige øvelser til at hjælpe til regulering, ro og 
udviklingsstøttende samspil. 

 
Indhold: 
 
Som mennesker er vores nervesystem, tæt forbundet med vores sanser, følelser og 
kognitive udvikling. Vores erfaringer og oplevelser i livet husker kroppen positivt som 
negativt. Vi kan fx få en stærk følelse når vi møder en bestemt lugt, reagerer kraftigt på 
lyde eller berøring, som udløser en reaktion eller uhensigtsmæssig adfærd. Alt sammen 
meningsfulde reaktioner, men det kan sløre for vore kropslige signaler. Derfor kan det 
naturligvis være svært at regulere og finde balance fx i døgnrytme, spisning, 
fordøjelse/spisevaner og har afgørende betydning for reaktionsmønster og adfærd.  
 
Disse reaktionsmønstre og adfærd påvirker jer naturligvis uundgåeligt som plejefamilie, for 
nervesystemer smitter. At have denne bevidsthed, hjælper jer til også at mærke jer selv i 
samspillet med plejebørnene, for dermed kan regulere jer selv og hjælpe plejebørnene til: 
 

• Større kropslig ro. 

• Følelsesmæssig balance. 

• Indre arbejdsmodeller for både selvregulering og kravsituationer. 
 
Dagen vil veksle mellem oplæg, øvelser og indblik i Marte Meo video forløb med familier. 
Her vil vi konkret se på afstemning, spejling og synkronisering, som også er med til at 
styrke den trygge tilknytning mellem Jer og barnet.  
 
Der vil være gentagelser fra det kursus vi afholdte for plejeforældre i Odense Kommune, i 
efteråret 2021.  
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Om os: 
 
Pernille Jul-Skovby: Har i mere end 20 år arbejdet som 
børneergoterapeut, på henholdsvis specialområdet, i PPR og som 
privatpraktiserende børneergoterapeut. Hun har specialiseret sig i 
arbejdet med børn og unge med sensomotoriske vanskeligheder, 
samt børn med et overbelastet nervesystem. Pernille har stor 
erfaring i at vejlede forældre, og det pædagogiske personale 
omkring børn, og samarbejder ligeledes ofte tværfagligt med bl.a. 
pædagoger, psykologer og lærere. Pernille har desuden en 
videreuddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi, som hun 
inddrager i sin behandling af børn og unge.  
 
Christina Drachmann: Har en grunduddannelse som pædagog 
med flere overbygninger og har erfaring indenfor almen- og 
specialområdet. Senest har Christina arbejdet som pædagogiks 
konsulent og familievejleder, med stort fokus på Marte Meo, tryg 
tilknytning og samarbejdet mellem institution og hjem, både i PPR 
og som selvstændig. Christinas altoverskyggende ambition er 
omsorgsfuldt at møde mennesket der hvor det er, og forstå hvad 
vores egen og børnenes adfærd er et udtryk for. Vi går altid 
systemiske og samspilsorienteret til værks. For det er også i 
samspillet at udfordringerne skal løses og udvikles, båret af den 
ansvarsfulde voksen, med fokus på det vi lykkes med.  
 
Mødested: Fyrtårn Tommerup - Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. 

 

Tilmelding senest: Fredag d. 27. oktober 2023. 
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Vi glæder os til endnu et inspirerende år 

sammen med jer. 

 


