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 Sunshine Circles – Theraplay® med børnegrupper 
 
 

• Dato: 15. november 2022 
• Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 
• Tid: 09:00-16:00 
• Alle dage er inkluderet morgenmad fra 08:30, samt frokost og eftermiddagskaffe.  

 

Kursets program  
På kursusdagen vil Marie Olsen-Kludt og Anne Larsen give en beskrivelse af, hvordan man kan anvende 
Sunshine Circles i arbejdet med bl.a. sårbare, impulsstyrede, traumatiserede og uregulerede børn. De vil 
give en letforståelig teoretisk gennemgang af effekten af Sunshine Circles ud fra en neuroaffektiv 
udviklingspsykologisk forståelse, hvor de bl.a. vil gennemgå, hvordan børn igennem at føle sig “mødt” og 
“rummet” på et relevant niveau kan udvikle sociale og emotionelle kompetencer. De vil invitere deltagerne 
til at indgå i forskellige aktiviteter baseret på metoden. Dagen afsluttes med fælles refleksion med henblik 
på brobygning til egen praksis.  
 

Kursusbeskrivelse 
På denne kursusdag får du som fagperson en brugbar systematiseret metode til at arbejde med børn, hvis 
udvikling er utilstrækkelig eller mangelfuld. Ved at arbejde systematiseret med både struktur, og den fine 
synkronisering i samspil bliver det muligt at optimere og nuancere de ressourcer, der ligger i 
tværfagligheden på almenområdet. Sunshine Circles er baseret på voksenstyrede, strukturerede, 
interaktive legegrupper, som har til formål at styrke børns følelsesmæssige trivsel og sociale færdigheder. 
Sunshine Circles er udviklet med henblik på, at få børn til at føle sig mere trygge, værdsatte og mere 
kompetente sociale individer. Når de oplever sig selv som en del af et børnefællesskab, bliver de mere 
parate til at lære. 
 

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. 

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. 

Navn 

Virksomhed 

E-mailadresse  


