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Underviser:

Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. psykolog og indehaver af Psykologselskabet Toftemosegaard, plejebørn.dk, 

Behandlingsinstitutionen Curam og Familiehjælpen. Psykoterapeut MPF, 1-årig 

narrativ traumeuddannelse, Master in AART (training in social skills), Børne og 

familiekonsulent og plejefar i mere end 30 år for 9 plejebørn.

Kontakt
Aut. psykolog 

Flemming Zuschlag Christiansen 

på post@toftemosegaard.dk

eller mobil +45 2040 8370

Kursuspakke:
Ved tilmelding til dette kursus plus kurset: 

Giv mig et kram, men rør mig ikke den 

12. + 13. september 2023, er prisen for alle 

3 dage 5.000 kr. + moms (rabat 1.490 kr.).

- om tilknytningsforstyrrelser og mentaliseringsudfordringer hos børn og unge

Kursus 
d. 14. september 2023 
kl. 9-16 på 
Hotel Hafnia i Torshavn

Målgruppe:
Pædagoger, lærere, pædagogmedhjælpere, 

plejeforældre og andre, der arbejder med, 

eller har interesse for sårbare og udsatte 

børn og unge.

Indhold på kurset:
•  Introduktion til tilknytningsteori og indre 

arbejdsmodeller

•  Tilknytningsforstyrrelser, hvordan kom-

mer det til udtryk?

•  Regulering, mentalisering og RF (Refleksi-

ons Funktion)

•  Relationens betydning

•  Pædagogiske tilgange i arbejdet med børn 

og unge, der er tilknytningsforstyrrede og 

har lav mentalisering.

•  Neuroaffektiv udviklingspsykolog, fx men-

talisering, og tolerancevinduet.

•  De 3 R’er efter Bruce Perry

•  Hvordan tilrettelægger man en pædagogisk 

indsats, der skaber forandring, og ikke blot 

vedligeholder.

•  Du får en dybere teoretisk og praktisk 

viden i, hvordan du kan regulere børn og 

unges nervesystem og arousal niveau og 

øge deres robusthed.

•  De professionelles rolle og betydning for 

barnets følelsesmæssige, kognitive og 

sociale udvikling

Med udgangspunkt i den præsenterede teori 

og metoder, vil vi drøfte, hvordan I kan om-

sætte jeres nye viden i det daglige pædagogi-

ske arbejde.

Det teoretiske oplæg vil blive suppleret med 

videofilm og inddragelse af deltagernes egne 

cases.

Teoretisk afsæt:
Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Kari Killén, 

Daniel Stern, Peter Fonagy, Susan Hart, John 

Bowlby, Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Per 

Schultz Jørgensen, Michael White og Scott D. 

Miller og Peter Levine m.fl.

Tid & sted:
D. 14. september 2023 kl. 9-16 på Hotel Hafnia 

i Torshavn.

Pris:
Kurset koster 2.495 kr.+ moms inkl. forplej-

ning. Bemærk overnatning ikke er inkluderet.

Tilmelding:
Læs mere her og meld dig til senest 

d. 5. august 2023 på cenku.dk 

Mulighed for rabat ved flere tilmeldinger fra 

samme institution /kommune.

https://cenku.dk/kurser-efteruddannelse-faeroeerne/

