NUSSA
Et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
•
•
•
•

Dato: 1. modul 29.-31. august 2022 / 2. modul 8.-10. november 2022 / 3. modul 6. februar 2023
Sted: DGI huset Vejle, Willy Sørenses pl. 5, 7100 Vejle
Tid: 09:00-16:00
Alle dage er inkluderet morgenmad fra 08:30, samt frokost og eftermiddagskaffe.

Kursets program
NUSSA-programmet består af en indledning, 4 niveauer og en afslutning. Hver af de fire niveauer består af
ca. 4 trin, som kan gentages hvis det er nødvendigt, for at få hele børnegruppen med. Programmet er
struktureret således, at niveauerne bygger oven på hinanden. Selvom programmet indeholder 18 trin, er
det således individuelt for hver gruppe, hvor lang tid der skal til for at gennemføre hele programmet. Børn
som skal gøres skoleparate og har behov for at øge deres følelsesmæssige og sociale kompetencer.
Børn med følelsesmæssige, personlighedsmæssige og/eller sociale udfordringer. Børn som står i en
livssituation, der er særligt udfordrende. Børn af forældre, der af en eller anden årsag ikke har de
ressourcer, der skal til for at indgå i samspil med deres børn. Fx på grund af depression, PTSD, akut opstået
traume som skilsmisse, svær sygdom, dødsfald eller andre lidelser.

Kursusbeskrivelse
NUSSA står for Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet. Programmet baserer sig på
neuroaffektiv udviklingspsykologi og henvender sig til lærere, pædagoger, PPR-psykologer eller andre, der
på anden vis har erfaring med at arbejde med børn. NUSSA er udviklet til fagpersoner, der har mod på at
prøve et nyt program, og som har daglig kontakt med børn, der har brug for ekstra støtte og omsorg. Man
behøver således ikke at have en terapeutisk baggrund.
Børnegruppeprogrammet handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og
sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg, hvor børnene forbedrer deres
relationelle ressourcer og selvindsigt, hvormed børnene bliver mere robuste overfor psykiske
stressfaktorer.
NUSSA-programmet er organiseret i samme rækkefølge som børns naturlige kompetenceudvikling
NUSSA-programmet er udviklingsbaseret til forskel fra manualbaseret, idet vi ikke mener, at børns
udvikling følger en manual. I forløbet tages der således hensyn til den samlede børnegruppes emotionelle
og sociale udviklingsniveau. Derfor kan man i programmet gennemføre udvalgte trin flere gange, hvis ikke
den samlede grupper er parat til næste udviklingsniveau. Programmet er inddelt, så det kan anvendes
særskilt i forhold til børnegrupper på henholdsvis 3-6 år, 6-9 år og 9-12 år.

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler
Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres
elektronisk via EAN nummer.
Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.
I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.
www.docenten.dk – Tlf. (+0045) 8988 8008 – kontakt@docenten.dk

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets
start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.
Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig
gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.
Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk

Samtykke ifm. deltagerliste
Når du tilmelder dig et kursus, accepterer du samtidig, at nedenstående oplysninger bliver delt med dine
medkursister på en deltagerliste, der bliver sendt ud inden start. Disse oplysninger bliver også delt, hvis du tilmelder
en eller flere kolleger med deres oplysninger. Tilmelder du en anden person, er det dit ansvar at have indhentet
samtykke til dette, inden du tilmelder dem.
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