
Vil du gøre en forskel for børn og unge, der har det svært? Og ønsker du at
støtte og rådgive dem ud fra de udfordringer, de står i? Så skal du læse med
her!
 
På dette 2-dages kursus får du redskaber til, hvordan du som kontaktperson støtter
udsatte børn og unge (op til 18 år). Du får indblik, hvilken helt central rolle du har
som kontaktperson, og hvordan du er med til at styrke børn og unges sociale
færdigheder og relationer til andre. 
 
På kurset lærer du at støtte børn og unge på det nære plan, så de føler selvværd
og får en forståelse af deres eget liv og vilkår. Dette så de bliver rustede til at
bevæge sig i overgangen mellem ung og voksen.

K O N T A K T P E R S O N -

K U R S U S
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Den samlede pris for kurset er 4.967 kr. Prisen dækker
undervisning, undervisningsmateriale, samt let morgenmad, frokost,
snacks og the/kaffe.
 
Varighed: 2 sammenhængende dage.

støtte og rådgive på det nære personlige plan.
 
være en tydelig og stabil voksen i relationen.
 
arbejde ud fra relevant lovgivning og paragraffer.
 
sætte relevante grænser og håndtere modstand i samtalen.
 
støtte børn og unge i at skabe og fastholde forandring i
samarbejde med deres netværk.

www.forandringsakademiet.nu / kontakt@forandringsakademiet.nu / tlf. 60 17 07 03

 
Undervisningen tager udgangspunkt i virkelige cases, hvor der er rig
mulighed for, at du og de øvrige kursister kan dele egne erfaringer om
arbejdet med sårbare børn og unge. Med udgangspunkt i den aktuelle
lovgivning og paragraffer får du teoretisk viden og praktisk erfaring i at
skabe relationer med børn og unge på det nære plan.
 
Undervisningen foregår i grupper og fælles plenum, så du får mulighed
for at øve samtaleteknik, aktiv lytning, grænsesætning og håndtering af
evt. modspil i samtalen og relationen.
 
Efter kurset er du bl.a. i stand til at:


