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TEMADAG MED KARI KILLÉN

Tid & sted
Den 17. januar 2019 på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia
Den 18. januar 2019 på Scandic Hvidovre
Begge dage fra kl. 9.00 til 16.00

Tilmelding
Tilmeld dig inden den 12. december 2018 via www.seminarer.dk eller kontakt os på
telefon 66 15 90 43.

Priser
Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de
seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: SØLVkunde-status. Efter fem deltagelser: GULDkunde-status.
Find din pris her:
Pris
Med maillisterabat

med SØLVkunde-rabat

med GULDkunde-rabat

kr. 2.655,-

kr 2.522,-

kr. 2.390,-

kr. 2.950,-

kr. 2.803,-

kr. 2.655,-

Uden maillisterabat

Priserne er ekskl. moms.
Se status for din arbejdsplads på www.seminarer.dk under Loyalitetsrabat v.h.a. EAN eller CVRnummer, hvor du også kan se vores øvrige arrangementer og tilmelde dig vores nyhedsmail.
Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler.

Deltagerbevis
Du får deltagerbevis på dagen.

Praksisnær tilgang til
omsorgssvigtede børn

Temadag med nordens førende
ekspert i tilknytningsforstyrrede og
omsorgssvigtede børn, Kari Killén
Som fagprofessionel har du en unik mulighed for at gøre en forskel for omsorgssvigtede børn.
Med teoretiske og praktiske anvisninger fra Kari Killén, som er nordens
førende ekspert i tilknytningsforstyrrede og omsorgssvigtede børn, får du
den nødvendige faglige ballast til at videreudvikle dine relationer til det
udsatte barn og dets familie, skabe udviklende relationer for barnet og dermed skabe livsduelighed.
Hvert fjerde barn har været udsat for vold i
hjemmet - det omfatter mindre grov vold
som skub og knibning, grov fysisk vold som
spark og slag eller psykisk vold med trusler
og nedgørelser.

Et barn færdes i en lang række forskellige
miljøer i dagligdagen, herunder familien,
institutionen og skolen. De personlige
relationer i disse miljøer har en direkte indflydelse på barnets trivsel og udvikling.

Konsekvenserne af omsorgssvigt i barndommen kan være store og have fatale konsekvenser på kort og langt sigt, hvis du som
fagprofessionel ikke griber ind i tide.

Når et barn svigtes af sine allernærmeste,
har skole, dagtilbud og de sociale myndigheder pligt til at træde til, så gentagne svigt
bliver forhindret.

Konsekvenserne rummer alt fra forsinket
kognitiv udvikling, underudviklede følelsesmæssige kompetencer, usikker tilknytningsadfærd samt fysiske og psykiske lidelser.

Forholdene i og samspillet mellem de forskellige børnemiljøer er afgørende for
optimal beskyttelse af barnet for at undgå
alvorlige konsekvenser - i værste fald helt
ind i voksenlivet.

Indhold:
Dagens underviser, Kari Killén, dr. philos.,
forsker emeritus ved NOVA, beriger dig
med praksisnær ekspertviden om:
■

■

■

følelsesmæssig omsorgssvigt
- “den nye form” eller middelklassens
form for omsorgssvigt
psykiske overgreb på grund af
uligevægtige nærtstående

Derudover får du unikke redskaber til:
■

■

■

børns overlevelses- og tilknytningsstrategier, hvilket kan danne grundlag
for tidlig opsporing
■

at hjælpe barnet med at bearbejde
barnets oplevelser og bekymringer i
livssituationen
hvordan du som fagprofessionel kan yde
kompenserende tilknytning til barnet, der
er udsat for omsorgssvigt
at undersøge forældrenes omsorgs- og
mentaliseringsevne som grundlag for
det forebyggende arbejde, herunder det
tidlige samspil mellem forældre og barn
at udnytte din professionelle autoritet i
samarbejdet med forældrene

Kari Killén krydrer sin undervisning med seneste forskning
inden for omsorgssvigt, tilknytning, hjerne- og traumeforskning.

Om underviseren
Kari Killén, dr. philos., forsker emeritus ved

NOVA, forfatter og foredragsholder, anses
for at være nordens absolut førende ekspert
i forhold til tilknytningsforstyrrede og
omsorgssvigtede børn - både på det praksisnære og teoretiske plan.
Hun har udgivet en lang række bøger, herunder “Professionel udvikling og faglig vejledning” (2008), “Barndommen varer i generationer” (2010), “Omsorgssvigt I - det teoretiske
grundlag” (2010), “Omsorgssvigt II - praksis og
ansvar” (2012) samt “Forebyggende arbejde i
daginstitutionen” (2014).
I maj 2013 modtog Kari Killén kongens fortjenstmedalje for sit utrættelige arbejde
som udsatte børns fremmeste beskytter.

