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Kære samarbejdspartnere i kommunerne! 

Her følger en oversigt over de kurser for plejefamilier, institutioner og kommunale fagpersoner, 

som Fabu løbende udbyder med egne undervisere. 

Disse kurser kan rekvireres til egen kommune, hvor Fabus konsulenter f.eks. kommer ud til jer og 

varetager en efteruddannelsesdag for jeres plejefamilier. 

Vores undervisere har mange års erfaring som familieplejekonsulenter. Derfor har de et grundigt 

kendskab til de mange udfordringer og dilemmaer, som plejefamilier møder i hverdagen, og kur-

serne er udviklet på baggrund af denne viden. I Fabu lægger vi vægt på at give plejeforældre en 

praksisnær undervisning, hvor de kan få drøftet egne erfaringer og gå fra kurset med konkrete 

redskaber, som de kan tage med hjem og bruge. I undervisningen inddrages desuden viden og 

teori fra den nyeste forskning på feltet. 

Mange plejeforældre har i tidens løb meldt positivt tilbage på denne kursusform. De glæder sig 

over, at der på vores kurser er tid til at arbejde med netop deres spørgsmål, og de oplever at kun-

ne gå hjem og skabe bedre udviklingsvilkår for plejebarnet og øget trivsel for hele familien ved 

hjælp af det, de har lært. 

Vi glæder os til at møde jer på jeres hjemmebane! 

Med venlig hilsen 

 

Malene Abel Brask 

Direktør 



 

 



 

 

 

Samvær, tilknytning og forældresamarbejde 

V/ konsulent Heidi Møller-Rasmussen 

Formål 

Formålet med dagen er at give plejeforældre mere indsigt i og viden 

om samværets betydning for anbragte børns udvikling og tilknyt-

ningsmuligheder. 

Der lægges vægt på, at dagen bliver relevant og praksisnær i forhold 

til deltagernes og deres plejebørns situation. 

Indhold 

Emnet vil blive belyst med udgangspunkt i et teoretisk oplæg samt 

praksiserfaringer fra underviserne. Der vil blive tid til at fordybe 

sig og arbejde med deltagernes egne tanker, erfaringer og dilem-

maer i forhold til deres plejebarns samvær—og måske få nye ideer til samtale og leg omkring 

samværet. 

• Kort præsentation af kursusdeltagerne, hvor vi vil prioritere eventuelle dilemmaer og 

emner, som ønskes taget op i løbet af dagen 

• Samværets betydning for anbragte børn og unge, teori og forskning, herunder kort om 

tilknytningsteorier 

• Forskellen på støttet og overvåget samvær 

• Metoder i samværet 

• (herunder deltagernes egne eksempler) 

• Børnenes reaktioner på samvær—hvordan forstås de 
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• Støtten til børn før, under og efter samvær 

Underviser 

Heidi Møller-Rasmussen er uddannet socialrådgiver, Marte meo terapeut og narrativ familietera-

put. Hun har gennem mange år arbejdet med børn, unge og familier, som aflastningsfamilie og i 

de seneste mange år som familieplejekonsulent og samværskonsulent i Fabu 

Kontakt 

Heidi Møller-Rasmussen på 20 12 67 37 eller hmr@fabu.dk, hvis du ønsker at bestille dette kur-

sus til din kommune. 



 

 

 

Plejebørn i teenagealderen 

V/ konsulent Gitte Nyboe Jakobsen 

Formål 
Formålet med kurset er at give plejeforældre og opholdssteder indsigt i, 
hvordan det er at være ung og anbragt, samt at give plejeforældrene/
opholdsstederne kendskab til centrale redskaber til at støtte de unge i 
overgangen fra ung til voksen. 

Indhold 
• Det særlige ved at være plejebarn i teenagealderen 

• Den unges identitetsdannelse 

• Hvordan kan vi forstå de unges adfærd—eksempler på særligt van-
skelige problemstillinger 

• Inddragelse af og kommunikation med den unge 

• At samarbejde om og med den unge 

• Den unge som aktør i eget liv 

At være plejebarn eller ung anbragt i teenagealderen er på mange måder en særlig udfor-
dring. Hvordan er det at være ung og anbragt? Hvordan kan vi hjælpe og støtte de unge i 
overgangen fra ung til voksen? 

”Hej. Jeg har det rimelig svært. Jeg har boet i pleje, siden jeg var 10 måneder, så jeg husker 
egentlig ikke så meget. Jeg ved bare, at jeg er i plejefamilie, og at min mor er narkoman og 
tidligere luder. Mine plejeforældre er virkelig strenge. Jeg må næsten intet for dem. For et 
halvt år siden gik det virkelig galt. Jeg drak, røg og løb hjemmefra, prøvede at begå selvmord 
osv. Jeg ville ikke være der mere. Det er fordi jeg føler mig anderledes. Anderledes end alle 
andre.” 

(14-årigt plejebarn, Børnetingets nyhedsbrev 2009) 
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Kurset vil være en kombination af oplæg, diskussion og drøftelser. Der lægges vægt på at 
inddrage kursisterne egne erfaringer og problemstillinger. 

Målgruppe 
Kurset er relevant for plejefamilier og opholdssteder, som har eller har til hensigt at modta-
ge børn/unge i teenagealderen eller præpuberteten. 

Underviser 
Socialrådgiver Gitte Nyboe Rasmussen har stor erfaring inden for familiepleje og børne-
familieområdet og har blandt andet været med til at implementere det evidensbaserede 
KEEP undervisningsprogram i Danmark via Socialstyrelsen. 

Kontakt 
Gitte Nyboe Jakobsen 22 30 33 90 eller gj@fabu.dk, hvis du ønsker at bestille dette kursus til 
din kommune. 



 

 

 

Overgangen fra ung til voksen kan være udfordrende—og endnu mere for 

unge anbragte, for hvem det at flytte hjemmefra har en særlig dimension. 

Formål 

Formålet med kurset er, at plejeforældre og pædagoger bliver fortrolige 

med muligheder og begrænsninger i efterværn som foranstaltning samt 

opnår redskaber til at støtte den unge i forhold til en relevant udslusning 

og selvstændig voksentilværelse. 

Indhold 

• Muligheder og begrænsninger inden for de lovgivningsmæssige rammer for efterværn 

• Konkrete eksempler på efterværn 

• Afklaringsprocessen i forhold til efterværn og samarbejdet herom 

• Særlige udfordringer for unge anbragte i overgangen til voksenlivet—og behov i relati-

on hertil 

• Ungdomsuddannelser 2018—hvordan ser de ud, og hvilke støttemuligheder kan der 

knyttes til dem 

Kurset vil være en kombination af oplæg, diskussion og drøftelser 

Derudover vil uddannelsesvejleder Pernille Stryhn Thomsen komme og give et indblik i ud-

dannelsessystemet samt de foranstaltninger, der støtter de unge under uddannelsen. 
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Underviser 
Socialrådgiver Gitte Nyboe Jakobsen har stor erfaring inden for familiepleje og børne-
familieområdet og har blandt andet været med til at implementere det evidensbaserede KEEP 
undervisningsprogram i Danmark via Socialstyrelsen. 

Kontakt 
Gitte Nyboe Jakobsen 22 30 33 90 eller gj@fabu.dk, hvis du ønsker at bestille dette kursus til 
din kommune. 



 

 

 

SAMTALER OG KOMMUNIKATION MED BØRN 

V/ konsulent Gitte Nyboe Jacobsen 

Formål 
Formålet med denne undervisningsdag er at give deltagerne et både 
teoretisk og praktisk grundlag for at tale med deres plejebørn på en 
måde, som er respektfuld uden at være berøringsangst. Det gælder 
samtaler med børnene om stort og småt i dagligdagen, men det gæl-
der også de svære samtaler om emner, som vi kan være usikre på at 
tage op med barnet. Dagen er tænkt som en inspirationsdag, der gi-
ver mod på og lyst til at gå hjem og øve sig, så børnene ikke risikerer 
at gå og føle sig alene med tankerne om alt det, der sker og er sket i 
deres liv. 

Baggrund 
Som plejeforælder føler man helt naturligt et ansvar for at skærme det barn, som allerede har 
oplevet mange svære ting i sit liv. I sig selv er denne ansvarlighed en ressource, men den kan 
også føre til berøringsangst i forhold til at tale med barnet om de ting, som barnet har aller-
mest brug for at få sat ord på: Processen i den meningsfulde samtale er helende. Men hvor-
dan taler man med barnet om traumatiske oplevelser uden at overskride dets grænser? Hvor-
dan overbringer man en nyhed, som man ved vil være tung at bære for barnet? Hvad er for-
skellen på at give barnet udsagn og lægge det ord i munden? Og hvordan arbejder vi med vo-
res egen trang til at beskytte børnene mod den viden, som de alligevel fornemmer og gætter? 

Indhold 
På dagen vil der blive gennemgået teori om samtaleformer, grunde til at bruge dem og i høj 
grad praksiseksempler fra underviseren og deltageren. Første del af dagen byder på et teore-
tisk afsæt, mens deltagerne på anden del vil få mulighed for at få gennemgået konkrete ek-
sempler på svære samtaler og vejledning i, hvordan disse kan gribes an. 
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Målgruppe 
Kurset henvender sig til plejefamilier, medarbejdere på opholdssteder/døgninstitutioner og an-
dre, som arbejder med udsatte børn og unge og har brug for at kunne tale med dem om de ting, 
der sker og er sket i deres liv. 

Underviser 
Socialrådgiver Gitte Nyboe Jakobsen har stor erfaring inden for familiepleje og børne-
familieområdet og har blandt andet været med til at implementere det evidensbaserede KEEP 
undervisningsprogram i Danmark via Socialstyrelsen. 

Kontakt 
Gitte Nyboe Jakobsen 22 30 33 90 eller gj@fabu.dk, hvis du ønsker at bestille dette kursus til 
din kommune. 



 

 

DIT PLEJEBARNS LIVSHISTORIE 

V/ konsulenterne Gitte Nyboe Jakobsen og Heidi Møller-Rasmussen 

Formål 
Formålet med kurset er at klæde jer bedst muligt på til at hjælpe 
jeres plejebarn med at få indsigt i sin livshistorie. 

Som plejeforældre får I ofte oplyst det svære i barnets liv og hi-
storie ved anbringelsens start. Men der er flere nuancer i et barns 
historie, og I har en vigtig opgave i at hjælpe barnet med —over 
tid—at få nuancerne med. 

Baggrund 
Alle mennesker har en historie—en livshistorie, som fortæller, 
hvor vi kommer fra, og hvad vi har oplevet. For at forstå, hvem 
man selv er, og kende sin identitet, er det betydningsfuldt at for-
stå sin baggrund og have kendskab til sin familie, sine rødder og sin fortid. 

Forskning har vist, at plejebørn i særlig grad har behov for at kende og forstå deres livshi-
storie og deres familie. At blive adskilt fra sine forældre og anbragt i en anden familie kan 
skabe kaos i plejebarnets oplevelse af sig selv og sit tilhørsforhold. I værste fald risikerer 
man, at barnet svækkes i sin evne til at kunne tilknytte sig nye omsorgspersoner. 

Indhold 
• Vi skal tage et kig på vores egen historie og opvækst—hvilke værdier har den ført med 

sig, som har gjort os til de mennesker, vi er i dag. 

• Hvorfor livshistorie? Hvilken betydning kan det få for barnet senere og i opvæksten, 
hvis det ikke kender og får genfortalt sin historie? 

• Barnets narrative hukommelse og erindringer—hvordan nuancere uden at underken-
de barnets opfattelse 

• Forældrenes betydning og samarbejdet om barnets opvækst 

• Min historie—et bogsæt til inspiration for arbejdet med livshistorien 

• Vigtigheden af kontakt og tilknytning i samarbejdet med plejebarn og forældre om 
barnets livshistorie 
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I vil på dagen få konkrete idéer til at samarbejde med jeres plejebarn og 
dets forældre om at udarbejde barnets livshistoriebog, herunder at være 
detektiver i barnets historie. 

Dagen vil bringe små oplæg, filmklip og øvelser samt gruppearbejde. 

Undervisere 
Gitte Nyboe Jakobsen og Heidi Møller-Rasmussen, begge socialrådgivere 
og familieplejekonsulenter. Begge har mange års erfaring i at arbejde 
med plejebørns livshistorie. 

Kontakt 
Gitte Nyboe Jakobsen på 22303390 eller gj@fabu.dk, hvis du ønsker at 
bestille dette kursus til din kommune. 

Gitte Nyboe Jakobsen 

Heidi Møller-Rasmussen 



 

 

GRUNDKURSUS I NETVÆRKSPLEJE 

V/ konsulent Gitte Nyboe Jakobsen m.fl. 

Individuelt tilrettelagte kurser 
Fabu tilbyder individuelt tilrettelagt grundkursus i netværkspleje med ud-
gangspunkt i den/de deltagende familiers situation og opgave. 

Kurset varetages af erfarne undervisere og familieplejekonsulenter. Der 
undervises ud fra KRITH grundkursusmaterialer med følgende temaer 

• Plejefamiliens rolle og liv 

• Børns udvikling og opdragelse 

• Børns behov for nærhed og tilknytning 

• Børns behov for sammenhæng gennem varige, stabile relationer og livslange bånd 

• Samvær med børnenes forældre 

• Børn i krise 

• Lovgivningsmæssige rammer 

• Samarbejdet med de professionelle 

• At være en offentlig familie 

Det er vores erfaring, at kursusforløbet fungerer bedst i en form, hvor de i alt 24 timer for-
deles på i alt 4-5 kursusdage. 

Der sikres en gennemgående underviser på kurset, men det sker, at vi inddrager en gæste-
underviser med særlige kompetencer inden for et bestemt tema. 

Kontakt 
Gitte Nyboe Jakobsen på 22 30 33 90 eller gj@fabu.dk, hvis du ønsker at bestille dette kur-
sus til din kommune. 
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P R E P—Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold 

To efteruddannelsesdage for plejeforældre 

Formål 
Et PREP-kursus har til formål at give jer inspi-
ration til at se på parforholdet med nye øjne. 
Kurset giver jer konkrete input til at bevare og 
udvikle jeres relation til hinanden og hjælper 
jer med at tale mere konstruktivt om de ud-
fordringer, I møder som par. 

Baggrund 
I har som par og familie taget et plejebarn ind 
i jeres liv og er dermed gået fra at være par til 
også at blive kolleger i eget hjem. I skal være 
tovholdere i plejebørnenes liv, og derudover skal jeres egen familie også samarbejde med 
plejebørnenes familie og netværk. Jeres parforhold skal derfor rumme meget og har afgø-
rende betydning for familiens trivsel. 

PREP er undervisning for par—ikke parterapi 
Par-kurset PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program eller lidt frit 
oversat: Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold. PREP træner par i at have samtaler, 
hvor begge bliver hørt og forstået, og er et undervisningstilbud, som ikke skal forveksles med 
parterapi. PREP kan styrke kommunikationen, forebygge konflikter og give inspiration til, 
hvordan man kan pleje plejeparforholdet.  

Kurset foregår som holdundervisning suppleret med parvise øvelser og samtaler. Ingen par 
forventes at fortælle andre kursusdeltagere om deres private liv. 

Indhold 
Kursuslederne fører kursisterne gennem en række temaer og veksler mellem korte oplæg, 
filmklip og rollespil underviserne imellem. Mellem temaerne er der tid til, at man taler med 
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sin partner om de forskellige emner i relation til eget forhold. 

Der vil blive undervist i: 

• Hvordan vi kan pleje kærligheden i hverdagen 
• Hvordan vi konkret kan skabe rammer for gode samtaler 
• Hvordan vi kan møde udfordringer i fællesskab 
• Hvordan vi kan bevare og pleje vores venskab, intimitet og fælles værdier 

Målgruppe 
Kurset henvender sig til alle plejeforældre, erfarne såvel som nystartede. Da det er et parkur-
sus, forventes det, at begge parter deltager. 

Undervisere 

 
 
Kontakt 
Hanne Riis på 40 11 48 66 eller hrfabu.dk, hvis du ønsker at bestille dette kursus til din kom-
mune. 

 

Christina Emanuelsen, 

uddannet socialpædagog 

og mangeårig familiepleje-

konsulent i Fabu. Uddan-

net PREP-leder hos Center 

for Familieudvikling. 

Hanne Riis, uddannet so-

cialrådgiver og cand.soc. 

Samværskoordinator i 

Fabu. Uddannet PREP-

leder hos Center for Fami-

lieudvikling. 



 

 

 

Bliv samarbejdssamtalekonsulent 

V/ Malene Abel Brask og Marianne Folden 

Et kursusforløb over 2 sammenhængende dage og en opfølgningsdag 
På dette kursus bliver du uddannet i at udføre samarbejdssamtaler. Du præsenteres for teo-
rierne bag metoden Samarbejdssamtaler. Du får en grundig indføring i den konkrete meto-
de, træning i rollen som neutral samarbejdssamtalekonsulent samt inspiration og redskaber 
til, hvordan du kan arbejde med strukturerede samarbejdssamtaler med afsæt i konflikt-
mæglingsmetoden. Underviserne fortæller om deres oplevelser og erfaringer med metoden, 
og der vises klip fra et video-interview med en mor og en plejemor, der fortæller om deres 
erfaringer med samarbejdssamtaler. 

Det udfordrende samarbejde 
Mange forældre og plejefamilier oplever, at samarbejdet mellem dem er vanskeligt. Der er 
mange følelser på spil, og der opstår nemt konflikter om alt, lige fra hvilket tøj, barnet skal gå 
i, til deltagelse i skoleaktiviteter mv. 

For barnet har samarbejdsvanskelighederne mellem de nære voksne store konsekvenser. 
Uoverensstemmelserne forplanter sig til barnet og forstyrrer den tilknytning, det har brug 
for til både forældre og anbringelsessted. I værste fald bruger barnet størstedelen af sin psy-
kiske energi på at balancere mellem de voksne i stedet for at trives og udvikle sin person-
lighed. 

Samarbejdssamtaler gør en forskel 
Samarbejdssamtaler er en forskningsbaseret konfliktløsende metode, som—med barnet i 
centrum og fokus på mere forældreinddragelse—skaber øget forståelse mellem forældre og 
plejeforældre og dermed større overskud til barnet. Metoden er udviklet med afsæt i kon-
fliktmæglingsteori og –metode samt afprøvet og videreudviklet gennem Projekt Samarbejds-
samtaler. 

Kommuner, som har prøvet samarbejdssamtaler: 
”Vi kan mærke en lettelse i samarbejdet med forældrene til de anbragte børn.” 
”Mange ting, som kommunen tidligere blev blandet ind i omkring samarbejdet mellem foræl-
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dre og plejefamilie, klarer de selv nu.” 

Forældre til anbragte børn: 
”Vi deles om børnene. Jeg får mulighed for at fortælle om mine bekymringer og ønsker, uden 
at forvaltningen er blandet ind i det.” 

Plejefamilie: 
”Vi er blevet bedre til at forstå forældrenes ønsker og behov.” 
”Børnene tør bedre betro sig og stole på, at vi er der for dem.” 

Plejebarn: 
”Nu tør jeg hilse fra mine plejeforældre, når jeg har samvær med min mor.” 

Malene Abel Brask, direktør i Fabu. Uddannet socialrådgiver, certificeret supervisor og 
uddannet samarbejdssamtalekonsulent. Var i 2011-12 underviser på Socialstyrelsens 
implementeringskurser for myndighedssagsbehandlere i Barnets Reform. Har deltaget 
i projektet ”Konfliktmægling og samarbejdssamtaler i anbringelsessager.” 

 

 

Udbytte af kurset 
• Grundig indføring i teorien bag metoden Samarbejdssamtaler 
• Systematisk gennemgang af metodens 6 faser 
• Træning i Samarbejdssamtaler med udgangspunkt i cases 
• Viden om, hvordan du gør forældre og plejefamilie til ligeværdige parter i samarbejdet 

om barnets bedste 
• Indblik i, hvordan du skaber respekt for og tillid til samarbejdet og de enkeltes ønsker 

og behov 
• Bevidsthed om, at parterne selv rummer løsninger på eventuelle opståede samarbejds-

konflikter, og at hvis aftaler skal give gennemslagskraft og virke i praksis, skal forældre-
ne inddrages 

• Redskaber til at skabe brugbare løsninger, som alle kan gå ind for 
• Træning i rollen som samarbejdssamtalekonsulent: Sådan sikrer du den positive dialog 

og fastholder rammerne 
• Værktøjer til implementering af rammerne 

Opfølgningsdagen 
Består af træning i metoden ud fra deltagernes egne erfaringer samt supervision på konkrete 
opgaver i fælles forum. 

På kurset modtager alle deltagere et eksemplar af bogen Konfliktmægling og samarbejds-
samtaler i anbringelsessager af cand.psych. Bibi Wegler, Ruben Elgaard og Michael Storm 
samt cand.scient.soc. Hanne Warming. Der udstedes kursusbeviser ved kursets afslutning. 

Kontakt 
Malene Abel Brask på 30 11 70 39 eller mab@fabu.dk, hvis du ønsker at bestille dette kursus 
til din kommune. 


