KURSUS I BØRNESAMTALEN
JanusCentret udbyder nu kurser i afholdelse af børnesamtaler med særligt fokus på
samtaler om seksuelle problemstillinger. Formålet med kurset er at kvalificere dig, så du
føler dig rustet til og tryg ved at inddrage børn og unge i deres egen sag gennem afholdelse
af den lovpligtige børnesamtale ( Servicelovens § 48).
Ud over et generelt fokus på særlige omstændigheder ved samtaler med børn, vil kurset
have et særligt fokus på samtaler med børn, der enten selv har været udsat for seksuelle
krænkelser eller har udsat andre for seksuel grænseoverskridende adfærd.
Kurset strækker sig over to dage. De to dage ligger med 4-6 ugers mellemrum.

Dag 1 Vi gennemgår de teoretiske elementer og opmærksomhedspunkter ved afholdelse
af samtaler med børn.
Dagen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og gruppearbejde.

Dag 2 Vi tager udgangspunkt i de børnesamtaler, du med den nye viden og
opmærksomhed, har afholdt i den mellemliggende periode.
Forud for dag 2 vil vi bede dig om at sende os et resumé af en børnesamtale, du har holdt. Vi
vil med dit tilsagn inddrage dem i undervisningen.

Indhold i undervisningen :

•
•
•
•
•
•
•
•

Formålet med børnesamtalen
Børns kommunikative udvikling
Forskellige samtalemetoder
Forberedelse af børnesamtalen
Egne barrierer
Gennemførelse af børnesamtalen
Dokumentation
Inddragelse af egen praksis

Dato og sted:

København:
Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100
Dag 1: Tirsdag den 17.09.19 kl. 8.30 – 16.00
Dag 2:Tirsdag den 5.11 kl. 8.30 – 16.00
Odense:
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48
Dag 1: Mandag den 23.9.19 kl. 8.30 – 16.00
Dag 2: Torsdag den 7.11.19 kl. 8.30 – 16.00

Kursusform:
Kurset veksler mellem undervisning,
cases og praktiske øvelser

Pris: 4.000 kr.
Max 20 deltagere

Målgruppe:

Tilmelding og betaling:

Myndighedssagsbehandlere,
familiekonsulenter og
familieplejekonsulenter

Du kan tilmelde dig kurset på:
auwi@januscentret.dk

Undervisere:

Tilmeldingsfrist den 6.9.19

Socialrådgiver Charlotte Sandstrøm
Bendt &
Socialrådgiver/afdelingsleder Anette
Baadsgaard

Tilmeldingen er bindende. Din plads kan
overdrages til en kollega, hvis du selv er
forhindret i at deltage
Ugen før kursusdag 1 vil du få tilsendt
program for dagene.

