
M
ØD OS PÅ

TID & STED
Den 6. juni 2016 på Scandic Kolding 

Den 8. juni 2016 på Scandic Hvidovre 

Begge dage kl. 09.00-16.00

TILMELDING
Tilmeld dig inden den 4. maj 2016 via www.seminarer.dk eller kontakt os på telefon 66 15 90 43.

PRISER OG RABATMULIGHEDER
Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 

12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. 

Med maillisterabat kr. 2.628,- kr 2.497,- kr. 2.365,-

Uden maillisterabat kr. 2.920,- kr. 2.774,- kr. 2.628,-

med SØLVkunde-rabatPris med GULDkunde-rabat

Havnegade 90  ·  5000 Odense C  ·  Tlf 66 15 90 43  ·  seminarer@seminarer.dk  ·  www.seminarer.dk

Priserne er ekskl. moms.

Se status for din arbejdsplads på www.seminarer.dk under loyalitetsrabat v.h.a. EAN- eller CVR-nummer, 

hvor du også kan se vores øvrige arrangementer og tilmelde dig vores nyhedsmail. Her kan du også 

læse gældende betalings- og afbestillingsregler.

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen.

TEMADAG med familieterapeut Anna Prip

SEMINARER  •  UDDANNELSER  •  KONSULENTYDELSER 

Sådan kommer du fra det udfordrende
til det givende samarbejde

NÅR DE RESSOURCESTÆRKE 
FORÆLDRE STJÆLER

OPMÆRKSOMHEDEN



Har du nogensinde siddet
på et personalemøde

og talt om Sofies mor og far, 
selvom mødet burde

handle om Sofie? 
Samarbejdet med forældre kan nogle gange opleves som konflikt-
fyldt og tidskrævende. Særligt med de ressourcestærke forældre. 
For de kender deres rettigheder, de ved, hvordan systemet fun-
gerer, deres argumenter er i top, og de er velformulerede både på 
skrift og i tale. 

Temadagen sætter bl.a. fokus på: 

• Hvordan vi gør det tydeligt for forældrene, at vi og vores faglighed er en ressource, som de 

 kan samarbejde med

• Hvordan vi skaber refleksion hos forældrene, så fokus flyttes fra problem til løsning 

• Hvordan vi sætter rammerne for et tillidsfuldt rum, hvor forældrenes sårbarhed kan få plads  

 uden, at vi mister fokus på barnet  

• Hvad der er vores, og hvad der er forældrenes ansvar i samarbejdet, og hvordan vi kommuni- 

 kerer det ud

Og giver konkrete redskaber til: 

• Konfliktløsning – herunder hvordan vi giver et afslag på en god måde, hvordan vi bevarer roen  

 og holder fokus på vores faglighed overfor oprørte forældre, og hvordan vi får samtalen tilbage  

 på sporet 

• At træde et skridt tilbage i dialogen og bevare metaperspektivet. Samt hvordan vi opretholder  

 metaperspektivet sammen med de forældre, som ikke selv er i stand til det 

•  Hvordan vi får forældrenes ressourcer i spil på en positiv måde. Kan det f.eks. bidrage positivt  

 til samarbejdet, at forældrene har specialviden inden for et område, som berører deres barn? 

UDBYTTE

UNDERVISER

Anna Prip, familieterapeut og pædagog med speciale i 
børn og sorg. Hun har desuden arbejdet som 0-klasse 

lærer i en årrække. Anna Prip er efteruddannet i sorg- 
og krisehåndtering, børn og traumer, systemisk og 
narrativ terapi samt coaching og supervision.  

Hun har i sit arbejde fokus på børn og unge i sorg 
i forhold til bl.a. skilsmisse, alvorlig sygdom, stress 

og dødsfald. Derudover har hun erfaring med 
familiesamtaler, hvor barnet er psykisk 

eller fysisk handicappet.

Hun har med andre ord stor erfa-
ring i at navigere i samtalen med 

ressourcestærke forældre, når 
de er allermest sårbare. 

Hvis samarbejdet med dem skal lykkes, 

kræver det, at vi er helt klare i vores kom-

munikation, at vi hviler i vores faglighed, og 

at vi ikke er bange for at sige til eller fra. 

Men hvordan håndterer vi et udfordrende 

samarbejde med ressourcestærke foræl-

dre? Hvordan modstår vi pres fra forældre-

ne, hvis de har specifik viden om f.eks jura 

eller diagnoser eller selv er faguddannede? 

Hvordan sætter vi rammerne for samarbej-

det på en god og konstruktiv måde? Og 

hvordan sikrer vi os, at vi holder fokus på 

barnets trivsel og udvikling? 

Hvis vi skal lykkes med at gå fra et udfor-

drende til et givende samarbejde, skal vi fin-

de ind til essensen af det, forældrene snak-

ker om, og møde dem i det. Det kræver, at 

vi får skabt et tillidsfuldt rum. For når sam-

arbejdet går i hårdknude, er det aldrig kun 

den ene parts skyld. Og vi skal turde spørge: 

hvor slog jeg ikke til fagligt? Eller hvor fik jeg 

ikke sat rammerne ordentligt? Når vi tør det, 

kan vi finde ind til det, der ligger bag udta-

lelserne om os som fagperson og sammen 

med forældrene finde løsninger. 

Indhold 

Familieterapeut og pædagog, Anna Prip, 

har arbejdet med bl.a. skilsmissebørn, børn 

med handicap og hospitalsbørn. Hun har 

mødt de ressourcestærke forældre, når de 

er allermest sårbare. Derfor er hun også den 

helt rigtige til at give jer redskaber og værk-

tøjer til, hvordan I på en mindre konfliktfyldt 

måde møder denne forældregruppe. Hvor-

dan I gør det tydeligt, at I er en nødvendig 

og relevant ressource for dem. Og hvordan 

I på en god måde siger fra eller giver afslag. 
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