Fælles fynsk kursusprogram for
pleje- og aflastningsfamilier
Udbudt af Ærø-, Odense-, Nyborg-, Kerteminde-, Svendborg-, Faaborg-Midtfyn-,
Nordfyns-, Middelfart-, Langeland og Assens Kommune.

2022

I år samarbejder familieplejen i samtlige 10 fynske kommuner om at sammensætte et
kursusprogram for alle deres 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.
Der er behov for, at I laver aftaler med institutioner/skoler/SFO eller med barnepiger på de
dage, hvor I skal på kursus, så I har mulighed for at blive til kurset slutter.
Vi har igen i år hyret nogle spændende oplægsholdere, som alle vil inspirere til udvikling af
daglig praksis. Temaerne er udvalgt med afsæt i jeres ønsker.
Vi har prøvet at eksperimentere med flere kursusformer. Der er således et kursus, der
retter sig mod jeres biologiske børn, et teaterstykke til børnene og jer samt et særligt
kursus til aflastningsfamilier.

*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.

•

Forplejning er afhængig af dagens varighed og fremgår under den enkelte
kursusbeskrivelse
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Tilmelding til kurser:

Dette kursusprogram gælder for hele år 2022
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 til ét sted.
Kursusbevis udleveres eller sendes efter endt kursusdag.
Samlet overblik på kurser i Tommerup 2022:
•
•
•
•
•
•

Lørdag d. 12 marts 2022 kl. 9-14 : Plejefamilier og biologiske børn
Torsdag d. 24 marts 2022 kl. 17-20 : Aflastningsfamilier
Torsdag d. 7 april 2022 kl. 8.30-13 : Magtanvendelse, sociale medier og digital
dannelse i plejefamilier
Torsdag d. 21 april 2022 kl. 16.30-18.30: Forestillingen ”Fru Strid”
Tirsdag d. 27 september 2022 kl. 8.30-15: Personlighedsforstyrrelser
Mandag d. 21 november 2022kl. 8.30-15: Fostrets- og fødselspsykologi.

Mødested og tilmelding
Mødested til alle kurser: Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup
Tilmelding til alle kurser på én gang på mail: suje@fmk.dk
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KURSUS 1
Lørdag d. 5. november 2022 kl. 9.00-14.00

Bemærk:
Arrangementet er flyttet fra 12. marts til 5. november 2022

Plejefamiliens egne børn
Vi vil gerne invitere jer og jeres biologiske børn til en dag sammen med Karin
Torp.
Karin Torp har i mange år beskæftiget sig med familieplejeområdet og haft
særlig fokus på, hvad det betyder for jeres egne børn.
Karin vil både sætte fokus på det, som kan være svært men også de ting der
kan være berigende for en familie. Karin er god til at få børn, unge og voksne
i tale om svære dilemmaer som børn/unge kan stå i, når I som forældre
vælger at være plejefamilie. Hun vil med sin lethed og humor skabe en god
stemning, der sikrer at børn/unge/voksne børn ikke vil føle det forkert.
De seneste år har flere fagfolk problematiseret, når hjemmet bliver en
socialpædagogisk arbejdsplads, hvilken betydning det har for den øvrige
familie - hermed tænker vi på jeres børn. Vi håber, at I vil komme med jeres
børn uanset deres alder, og vi sammen kan få en lørdag, hvor fokus er på
jeres biologiske børns trivsel og deres holdninger, og måske vil de kunne
sætte fokus på områder, der hidtil har været overset?
Målgruppe:
Døgn- og aflastningsforældre og jeres egne biologiske børn i alderen 7 - 99 år.
Dagens program vil være:
Kl. 9.00: Morgenmad
Kl. 9.30: Karin Torp har oplæg med efterfølgende gruppearbejde.
Kl. 12.00: Frokost
Kl. 12.45: Opsamling
Kl. 14.00: Farvel
Mødested:
Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup
Tilmelding:
Senest d. 10. oktober 2022 til: suje@fmk.dk
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KURSUS 2
Torsdag d. 24. marts 2022 kl. 17.00 - 20.00

Meget mere end aflastning!
Muligheder og dilemmaer i arbejdet som
aflastningsfamilie
Jeg tænker tit tilbage på den familie, jeg var i aflastning hos. Den gang tænkte jeg: ”
Sådan vil jeg bo og leve, når jeg bliver voksen!”. Stille og roligt. Og rart.
Og nu gør jeg det faktisk.
(Simone 24 år)
Arbejdet som aflastningsfamilie kan være meget givende. Man får mulighed for at tilbyde
børn og deres forældre et kærkomment pusterum fra en ofte belastende hverdag.
Samtidig kan det også være en vanskelig opgave, som det er vigtigt at være klædt godt på
til. På denne aften vil vi derfor se på følgende temaer:
•
•

•
•

Hvilken forskel kan man gøre for børnene, når man kun har dem få dage?
Hvordan navigerer man i samarbejdet med forældrene, hvis man kun skriver med
dem, har mulighed for at veksle et par ord ved aflevering af barnet eller barnets
forældre måske slet ikke ønsker kontakt?
Hvordan kan man snakke med barnet om det, der opleves svært og tungt for
barnet?
Hvordan håndterer man at have et stort indblik i problemerne for barnet, samtidig
med man kun har lille indflydelse på løsningen?

Undervisningsform: Oplægget vil veksle mellem teoretiske input og konkrete eksempler
fra Thilde. Vi kommer med eksemplerne helt tæt på arbejdet som aflastningsfamilie. Der vil
også være plads til fælles drøftelser og arbejde i mindre grupper. Sigtet med aftenen vil
være, at I får konkrete ideer med hjem i rygsækken, som I kan gøre brug af i jeres arbejde
som aflastningsfamilie. 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. 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 netop jeres dagligdag.

Program:
Kl. 17.00: Aftensmad og fælles snak
Kl. 17.45: Oplæg v/ Thilde Westmark
Kl. 20.00: Tak for i aften
Mødested:
Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup
Tilmelding:
senest d. 1. marts 2022.
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KURSUS 3
Torsdag d. 7. april 2022 kl. 8.30-13.00

Magtanvendelse, sociale medier og digital
dannelse i plejefamilier
Plejefamilieområdet er omfattet af Lov om voksenansvar, der definerer reglerne for
magtanvendelse – men hvad må plejefamilier egentligt og hvad må de ikke? Hvordan er
reglerne, og hvordan arbejdes der med fx forebyggelse, tingskade og plejebørn med høj
aggression? Har børn ret til en mobiltelefon, og hvordan kan plejeforældre administrere fx
alkohol og husaftaler? og meget mere.
Sociale medier, digitale skærme, spil og offline-tid er temaer der fylder meget i
danske familier – også i plejefamilier.
Der anlægges to grundlæggende perspektiver; farer og potentialer i det digitale:
Hvilke farer er der i det digitale for vores plejebørn, og hvordan kan vi arbejde med at
beskytte plejebørnene imod dette? Og hvordan udnytter vi potentialerne, der er i det
digitale, så vores plejebørn bliver ”digitale indfødte”, som kompetent kan færdes i den
digitale fremtid.
Underviserpræsentation:
Tore Kargo er afdelingsleder for familieplejeafdelingen
i Socialtilsyn Øst, der fører tilsyn med 1100
plejefamilier på Sjælland. Tore har arbejdet med
magtanvendelsesområdet igennem 20 år, både i
praksis, teoretisk og ud fra et lovteknisk perspektiv.
Tore var medlem af regeringens
magtanvendelsesudvalg, som i 2015 offentliggjorde
sin betænkning, der har dannet grundlag for den nye
Lov om voksenansvar. Tore har endvidere arbejdet
med og undervist i sociale medier og digital dannelse i
mange forskellige sammenhænge. Tore indtager et
pragmatisk ståsted midt imellem forbud og fri leg!
Deltagere opfordres til at tage dilemmaer med fra egen hverdag,
indenfor for begge temaer.
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Program:
Kl. 08.30: Morgenmad
Tema: Lov om voksenansvar
Kl. 9.00-10.30:
Lovopbygning, formål og rettighedsperspektiv. Gennemgang af relevante §§
for plejefamilier. Mulighed for at drøfte spørgsmål og dilemmaer fra egen
hverdag
Kl. 10.30-11.45:
Nødret og nødværge, forebyggelse af magtanvendelser
Kl. 11.45 – 12.00:
Sandwich hentes
Tema: Sociale medier
Kl. 12.00 – 13.00
Sociale medier og børns digitale dannelse i plejefamilier
Aktuelle digitale tendenser. Sociale platforme, spil og apps
Mødested:
Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup
Tilmelding:
Senest d. 15. marts 2022.
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KURSUS 4
Torsdag d. 21. april 2022 kl. 16.30-18.30

En aften for børnene
”Fru Strid - Hvad vi gir, får vi igen.”

Foto: Ingrid Riis

Se en lille trailer her: https://www.parkteatret.dk/teater/fru-strid/
Fru Strid er en musikforestilling
Fru Strid lægger sig med sit stridbare sind ud med alle i byen, postbud, bager, købmand
og ikke mindst børnene, der selvfølgelig driller hende. Indtil en dag, hvor de kører hende
omkuld på deres skateboards, så hun mister både hat og briller. Modsat alle andre i byen
møder byens brillemand Fru strid med venlighed. Han laver hende et par nye briller, og så
bliver Fru Strids verden en anden. Hun bliver venlig og omgængelig - til stor forundring for
hele byen. Hun bliver til Fru Blid.
Fru Strid er en universel historie skrevet af Mette Brahm Lauritsen. Oprindeligt er det en
billedbog, og nu dramatiseret af Parkteatret og sat i scene af Solveig Weinkouff.
Skuespillere: Karen Nielsen og Henrik Andersen
Forestillingen er for de 3 – 11-årige og deres voksne.
Program:
Kl. 16.30: Forestillingen starter
Kl. 17.30: Aftensmad og fællesskab med andre plejebørn.
Kl. 18.30: Farvel
Mødested:
Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup
Tilmelding:
Senest d. 29. marts 2022.
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KURSUS 5
Tirsdag d. 27. september kl. 8.30-15.00

Personlighedsforstyrrelser
- hvordan håndterer jeg det.
Kom og få indblik i hvordan du opbygger relationen til et menneske med en
personlighedsforstyrrelse.
Det kan være meget krævende at arbejde relationelt med et menneske, der har en
personlighedsforstyrrelse. Selvom man har fået etableret en fælles kontakt, enten til
plejebarnet eller en forælder, er det ikke sikkert, at man forstår situationerne på samme
måde. Det kan gøre det svært at have et velfungerende samarbejde.
Anja Leavens vil give en forståelse af de mere tunge personlighedsforstyrrelser: den
dyssociale, narcissistiske og borderline. Hvordan kan vi forstå dynamikkerne, se
advarselstegnene og være i relationen samtidigt med, at vi passer på os selv.
Anja Leavens er autoriseret psykolog, uddannet fra Københavns Universitet, med speciale
i personlighedsforstyrrelser, aggressionsproblematikker og
sen-diagnosticeret ADHD, samt deraf følgende
problematikker og har omfattende terapeutisk erfaring.
Derudover er hun MC og IMI certificeret mediator.
Anja løser konsulentopgaver for virksomheder i form af
proceskonsultationer, supervisionsforløb,
konflikthåndtering, interventions- og læringsforløb samt
meget andet.
Gennem en lang årrække har hun endvidere arbejdet tæt
sammen med Kriminalforsorgens mange institutioner,
både med forskellige personalegrupper og de indsatte.
På kurset bliver du klogere på:
•
•

Diagnoser – psykiske strukturer, adfærd og dynamikker
Kontakthåndtering – etablering af relationen og at passe på sig selv.
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Program:
Kl. 8.30: Morgenmad
Kl. 9.00: Oplæg fra Anja Leavens
Kl. 12.00-13.00: Frokost
Kl. 13.00-15.00: Videre oplæg fra Anja Leavens
Mødested:
Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup
Tilmelding:
Senest d. 6. september 2022.
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KURSUS 6
Mandag d. 21. november 2022 kl. 8.30-15.00

Fostrets- og fødslens psykologi.
Barndom og forældreskab begynder ved undfangelsen!
For få år siden var fosterperioden en overset periode af barnets liv – psykologisk set. I dag
anses den for at være blandt de mest betydningsfulde faser i et menneskes liv.
Hændelser i fosterperioden og under fødslen kan få vidtrækkende konsekvenser for resten
af barnets liv.
Ny viden tyder på, at meget af det, der karakteriserer os som menneske – vores helbred,
personlighed og temperament – har sine rødder i de påvirkninger, vi har været udsat for i
fostertilværelsen og under fødslen. I de senere år er viden om fostrets og fødslens
psykologi på det nærmeste eksploderet. Der er behov for at udfordre forestillingen om, at
fostret kommer til verden som et ubeskrevet blad. Ufødte børn sanser, føler, lærer og
påvirkes i høj grad i løbet af fosterperioden.
Nogle forskere inden for området taler om livmoderen som vores allerførste
”klasseværelse” eller læringsrum. Og man kunne fristes til at kalde fødslen vores første
store ”eksamen”!
Viden om fostrets og fødslens psykologi kan dels medvirke til at give fostre og spædbørn
en bedre start på livet og dels kan denne viden give os en dybere og mere nuanceret
forståelse af nogle af de problemstillinger, vi møder hos ældre børn, unge og voksne – og
hos os selv!
På kursusdagen får du et indblik i fostrets og fødslens psykologi. Hvilke konsekvenser kan
det f.eks. have, hvis moderen er stresset under sin graviditet, føder for tidligt, har en
kompliceret fødsel – eller får en fødselsdepression? Og hvordan kan det påvirke et barn,
hvis det mister en tvilling i fosterstadiet eller ikke er ønsket?
Cirka en måned inden kursusdagen vil du modtage et spørgeskema, du bedes udfylde og
medbringe på dagen. Skemaet spørger til ét af jeres plejebørns og evt. plejebarnets
biologiske mors fosterperiode og fødsel. Det er et relativt omfattende spørgeskema, så
begynd i god tid med at udfylde det. Du kan muligvis ikke svare eller finde svar på alle
spørgsmålene, men udfyld det så godt du kan, idet undervisningen vil veksle mellem
oplæg og gruppearbejde med udgangspunkt i deltagernes spørgeskema sammenholdt
med viden fra oplæggene.
Dette er en kursusdag med stort fokus på ny viden og mindre på metode og behandling!
Henrik Dybvad Larsens bog – Fostret og fødslens psykologi. Barndom og forældreskab
begynder ved undfangelsen - kan købes med rabat på dagen.
Henrik Dybvad Larsen er uddannet cand.psych. Autoriseret psykolog og specialist i
Psykoterapi og supervision af psykoterapi.
Mette Rahbek er uddannet cand.psych. Autoriseret psykolog.
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Program:
Kl. 8.30: Morgenmad
Kl. 9.00: Oplæg
Kl.12.00 Frokost
Kl. 13.00 Videre oplæg
Kl. 15.00 Farvel
Mødested:
Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup
Tilmelding:
Senest d. 2. november 2022.
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Vi glæder os til endnu et inspirerende år
sammen med jer.
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