
Datoer:   
Modul I (15.-17.september 2021)  
Modul II (17.-18. november 2021) 
Tid: Alle dage kl. 8.30-15. 
 
Sted: Danhostel, Roskilde Vandrehjem  
Vindeboder 7, 4000 Roskilde 
 

Undervisere:  
 
Ingelise Nordenhof: Familieterapeut og socionom 
med eget firma i Roskilde med terapi, supervision og 
undervisning og konsulentbistand.  
 
Gunnar Eide: Familieterapeut og klinisk pædagog fra 
RVTS Sør—et kompetence– og formidlingscenter i for-
hold til psykiske traumer hos børn og unge i Norge  
 
De har sammen afholdt  grundkurser i gruppeledelse 
siden 2008 og har i den forbindelse skrevet bogen: 
Børne– og ungegrupper. Veje til mestring, Akademisk 
Forlag 2013.   
  

Kontakt for yderligere oplysninger: 
Ingelise Nordenhof  
tlf. 22 98 38 71 
E-mail: ino@munksoegaard.dk 
www.nordenhof.com 

BØRNEGRUPPER  
 

UNGEGRUPPER 
 

FORÆLDREGRUPPER 

GRUPPELEDERUDDANNELSE 
 

GRUNDKURSUS 

__________________ 
 

EN LEGENDE NARRATIV TILGANG 



Formål:  
At kvalificere fagpersoner til at arbejde med børne -, un-
ge- og forældregrupper med inddragelse af hele familien 
 
Målgruppe:  
Psykologer, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, 
lærere og andre, der arbejder med eller forbereder sig på 
at arbejde grupper 
 
Deltagerantal:  
max 21 personer 
 
Indhold:  
Teori og metoder til arbejdet med grupper ud fra en nar-
rativ, systemisk og kognitiv tilgang. Vi vil vise, hvordan 
vi gennem leg, dialog og kreative aktiviteter kan støtte 
gruppemedlemmerne i at styrke deres identitet, me-
string og handlemuligheder.   
 
Kurset har fokus på grupper på 3 niveauer:  
1.Børnegrupper 
2.Ungegrupper 
3.Forældregrupper   
 
Gruppedeltagerne: 
Er typisk fagpersoner, der arbejder med: 
 
1. Mødre med efterfødselsreaktioner eller generelt so-

cialt udsatte mødre/fædre, forældre og familier 
2. Børn og unge, der har sociale/psykiske vanskelighe-

der som angst, autisme, ADHD og OCD eller  
3. Børn og unge, som er pårørende til forældre med 

psykiske lidelser, rusmiddelproblemer, Alzheimers, 
alvorlige fysiske sygdomme, skilsmisse eller hvor en 
forælder er død.  

 

 
Form:  
Kurset er praksisnært og procesorienteret.  
Der forventes høj deltageraktivitet og at kursisterne er indstillet 
på at afprøve de præsenterede metoder på kurset og tilbage i 
egen praksis imellem de to moduler.  
 
Pris:   
8.800 kr. + moms   
inkl. morgenmad, frugt, frokost og kaffe  
 
På kurset udleveres bogen ”Børne– og ungegrupper. Veje til 
mestring2, Akademisk Forlag 2013  
 
Tilmelding:   
Skriv til ino@munksoegaard.dk og hør, om der er plads.   
 
1. Hvis du er offentligt ansat, skal du oplyse EAN nummeret 

til din arbejdsplads, så sender vi en elektronisk faktura.  
  

2. Hvis du selv skal betale eller er privat ansat skal du oplyse, 
navn og adresse på den, regningen skal sendes til, så sen-
der vi en faktura pr. mail eller post.    

 
Jeg opkræver i første omgang 10 % af kursusgebyret, hvorefter 
du er sikret en plads på kurset. Restbeløbet på 7.920 kr. opkræ-
ves en måned før kursusstart.    
 
Tilmelding til kurset er bindende, når depositum er betalt. Ved 
behov for framelding mere end en måned før kursusstart op-
kræves ikke restbeløb. Ved behov for framelding mindre end en 
måned før kursusstart opkræves fuld kursusbetaling,  medmin-
dre der er en anden til at overtage pladsen.    
 
Tilmeldingsfrist: Den 15. august 2021 
Efter tilmeldingsfristen kan du altid kontakte Ingelise for at hø-
re, om der er flere pladser.  


