KURSUS I FÆLLES FORÆLDREANSVAR—
KIFF
Hjælp til samarbejdet om børn efter en skilsmisse

Undervisning og hjælp til den gode kommunikation

Skive—det er RENT LIV

SKIVEKOMMUNE

KURSUS FOR SKILTE FORÆLDRE
Et samlivsbrud indebærer store omvæltninger for både voksne og børn. Et
samlivsbrud stiller store krav til rollen som forældre—på et tidspunkt i livet
hvor det kan opleves allersværest.

Kurset varer i alt 12 timer, der forløber over 3 samlinger af 4 timers varighed.
Før opstart er der en forsamtale, og efter kurset vil der være et tilbud om
en opfølgende samtale.

HVAD INDEHOLDER KURSET?
Erfaringer har vist, at undervisning kan gavne forældres samarbejde og give
de voksne mere overblik til at hjælpe sig selv og børnene bedre gennem bruddet.
Kurset kan give viden, redskaber og større motivation til at varetage det fælles forældreansvar. Indholdet er relevant, uanset om I lige er gået fra hinanden, eller bruddet ligger år tilbage.
Kurset er en blanding af undervisning og øvelser (der er ikke tale om gruppearbejde men en blanding af holdundervisning, refleksion og samtaletid med
sin ekspartner). I får viden om:

·

Hvordan de voksne reagerer i brudprocessen

·

Hvordan man kan samarbejde og kommunikere konstruktivt

·

Hvordan børn på forskellige alderstrin kan reagere på bruddet

·

Hvordan I kan møde barnet på en god måde

·

Nyttig viden i forhold til børns behov og samværsaftaler

HVORFOR UNDERVISE I FÆLLES FORÆLDREANSVAR?

·

Fordi et godt samarbejde har stor betydning for jeres børn, også selv
om I ikke længere er sammen

·

Fordi samarbejdet kan være svært, da et samlivsbrud ofte er en stor
udfordring for både børn og voksne

·

Fordi viden om jeres børns behov og evnen til at kommunikere konstruktivt er en gave til jeres børn
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HVOR AFHOLDES KURSET?
Kurset afholdes på:
Familiecenter Sabroegaarden, Bjarkesvej 4, 7800 Skive.
Kurset afholdes over 3 dage med ca. 2 ugers mellemrum fra kl. 16.00 20.00.
Der vil være et par sandwiches og en vand omkring kl. 18.00.

Er du interesseret i at deltage i kurset, skal du rette henvendelse til din
rådgiver i Familiesektionen, Skive kommune.

Tegningerne er venligst udlånt af Center for Familieudvikling.
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