En udviklingsmulighed til sårbare voksne og forældre
gennem Theraplay® og neuroaffektiv
udviklingspsykologi
•
•
•
•

Dato: - 26. januar 2023
Sted: Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte
Tid: 09:00-16:00
Dagen er inkluderet morgenmad fra 08:30, samt frokost og eftermiddagskaffe.

Kursets program
På denne kursusdag vil psykolog Susan Hart og familieterapeut og Theraplay-specialist Anne Larsen vise,
hvordan den neuroaffektive forståelse kan omsættes til en konkret praksis i forhold til svært sårbare
voksne og forældre, fx hvor der bl.a. er usikkerhed om forældrene kan varetage omsorgen for deres børn.
Susan og Anne vil sammen vise, hvordan teori og praksis spiller sammen, og hvordan man kan skabe
tilpasse udfordringer og glædesfyldte oplevelser gennem kærlig og tryg guidning. De vil gennemgå vigtige
neuroaffektive grundbegreber og illustrere hvordan Theraplay kan anvendes til sårbare forældre. Gennem
en vekselvirkning mellem teori, refleksion og videoklip af konkrete interventionsforløb, vil de vise, hvordan
denne indfaldsvinkel kan omsættes til praksis, især overfor svært traumatiserede voksne og forældre, som
har svært ved at indgå i dialogbaserede terapiformer. De vil vise, hvad det betyder, når interventionen
foregår i den voksnes eller forældrenes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone, og hvilken effekt
forældreinterventionen har på deres børn.

Kursusbeskrivelse
Nogle voksne og forældre er særligt udfordrede. De kan ikke se relevansen i at indgå i dialogbaseret
intervention, og det er ofte disse voksne og forældre, der udebliver fra aftaler eller afslutter et forløb i
utide. Anne og Susan vil på denne kursusdag vise, at selvom ikke alle kan profitere af samtalebaseret
intervention, er der altid en vej at gå. Anne vil på kursusdagen vise en række videoklip og demonstrere sit
arbejde med sårbare voksne og forældre. Fx hvordan hun på engageret vis kan opbygge glædesfyldt
samspil gennem udfordrende og omsorgsfulde aktiviteter, så man kan få adgang til dybere niveauer af
følelsesmæssige funktioner, som er sprogløse.

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
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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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