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  Forældre på alle strenge 

  

• Dato: - 1. modul 1.-2. marts / 2. modul 22.-23. maj / 3. modul 5. september 2023  

• Sted: Torvehallerne, Fiskergade 2, 7100 Vejle 

• Tid: 09:00-16:00  

• Alle dage er inkluderet morgenmad fra 08:30, samt frokost og eftermiddagskaffe.  

 

Kursets program 

• Modul I: Introduktion til forældretræningsprogrammet samt gennemgang af streng 1-6. Dette omfatter 

gennemgang af videomaterialet, afprøvning af øvelser og diskussioner i forhold til hver enkelt streng.  

• Modul II: Gennemgang af streng 7-12. Dette omfatter ligeledes en gennemgang af videomateriale, 

afprøvning af øvelser og diskussioner i forhold til hver enkelt streng. I dette modul vil der desuden være 

fokus på den konkrete udførelse af forældretræningsprogrammet med forældre.  

• Modul III: På denne oplæringsdag uddybes træningsprogrammets teori og praksis gennem supervision og 

dialog med deltagerne om deres erfaringer med at implementere og udføre programmet.  

Kursusbeskrivelse  

Forældre på alle strenge er udviklet på baggrund af over 50 års forskning i sammenhængen mellem 

forælder-barn-samspillet, hjernens udvikling, personlighedens udvikling og socialisering. Det er organiseret 

i samme rækkefølge som barnets normale udvikling, hvor tidligt udviklede sociale og 

personlighedsmæssige færdigheder danner grundlag for senere kompetenceudvikling. Programmets 

teoretiske forståelsesramme er neuroaffektiv udviklingspsykologi, som ser interaktion og relation som det 

grundlæggende for udvikling af personligheds- og identitetsudvikling. Dette betyder, at programmet 

tillægger udvikling af relevante samspilskompetencer en stor værdi på samme måde som man ser det i 

musiske sammenhæng. Derfor kaldes hver grundlæggende færdighed en ”streng”, som man skal lære at 

spille på, så man ender med at kunne spille på alle relationelle kompetencestrengene i sit samspil med 

andre mennesker.  

Træningsmaterialet består af tolv korte film, én til hver session, som viser almindelige samspil mellem 

forældre og børn, som kan debatteres med fokus på et bestemt tema. Derudover er der en manual som 

indeholder teori og forslag til, hvad der kan trænes med forældrene samt aktiviteter og refleksionsøvelser. 

Materialet består ligeledes af en notesbog til forældrene, hvor teorien forenkles, og hvor forældre kan 

skrive egne notater.  
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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  

 

 


