
Relationsbaseret forældrevejledning
Vil du lære at undervise forældre i det gode samspil?

For almindelige forældre med almindelige børn – 
med almindelige problemer
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Kurset er for pædagoger/lærer/konsulenter/sundhedsplejersker/m.fl. der ønsker at bruge deres 
ICDP-kundskaber til at undervise forældre i små grupper, suppleret med individuel vejledning. 
Relatuz – vores KursusApp er omdrejningspunktet for denne nye type digitalt understøttet 
forældrekurser.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til fagpersoner, der har ICDP på Niveau 1 og Niveau 2. 
Desuden er det en forudsætning, at man har adgang til en mindre forældregruppe under 
hele uddannelsesforløbet. 

Uddannelsen
Uddannelsesdagene består af metodiske og didaktiske modeller, der kan anvendes til at 
styrke forældrene forældrenes viden og forståelse af samspillet med deres eget barn. 
Forløbet tilrettelægges ud fra ICDP´s sensitiveringsprincipper, samt teambaseret læring 
gennem selviatttagelse, kollegialfeedback og videofeedback. Uddannelsen i Relationsbaseret 
forældrevejledning tager udgangspunkt i deltagernes egne forældregrupper.

Uddannelsesdage
Der undervises på hold med maksimalt 12 deltagere. Der vil være 7 undervisningsdage, fordelt 
på ½ år. Mellem uddannelsesdagene mødes du med din egen forældregruppe i ca. 3 timer. 
Videoklip og Relatuz – en digital platform – vil stå centralt i forløbet.

Forventet udbyttet
Du vil blive fagligt styrket til at undervise forældrene i samspilstemaerne og sensitiveringsprincip-
perne. Du vil lære at tilrettelægge, gennemføre og evaluere et forældreuddannelses forløb. 
Samt træne dine kompetencer til at håndterer de svære samtaler. 

Tilmelding og information
Yderligere information om uddannelsen, herunder tid og sted – se hjemmesiden 
www.danskcenterfor-icdp.dk 
 
Undervisere
Certificerede trænere fra Dansk Center for ICDP`s veluddannede trænerteam.

Undervisningsmateriale
Forældrene får et hæfte ”Relationer der rykker” – og kursisterne får bogen 
”Relationsbaseret forældrevejledning” der pt er under udarbejdelse.
 
Pris 18.250 kr.
I prisen er inkluderet bog, hæfte til forældre, 1 års adgang til KursusAppen Relatuz (Relatuz 
samler videoklip, noter, stjernestunder og øvelser) for både dig og din forældregruppe, samt 
forplejning m.v.                                                            

Læs mere og tilmelding på                                                              
www.danskcenterfor-icdp.dk 


