Sundhedspsykologisk selskab inviterer hermed til kursus med psykolog Søren Balling:

Samtaler, hvor børn deltager
1-dags kursus i København
Tirsdag d. 21. maj 2013
Ofte får vi i vores voksenkliniske praksis øje for, at der er relationer til børn som pårørende, som vi gerne
vil adressere. Man kan i den situation vælge at arbejde med den formidlede relation, men det kan til tider være mere hensigtsmæssigt at invitere barnet eller børnene med til én eller flere samtaler. En del
kan i den situation føle sig fagligt usikre på, hvordan man kan gå til denne opgave, og det er dette, som
vi gerne vil arbejde med på denne kursusdag.
Formålet med dagen er at tilbyde deltagerne viden og metodiske overvejelser om, hvordan de kan gå til
opgaven således, at de inviterede voksne og børn kan få udbytte af samtalen.
Fagligt vil kurset tage udgangspunkt i relationer som genstand for vores opmærksomhed og intervention. I løbet af dagen vil vi også arbejde med, hvilke formål vi kan have for sådanne samtaler, samt hvilken
forberedelse dette muliggør. Endelig vil der være et særligt fokus, på de etiske udfordringer det skaber
at invitere børn med i samtaler.
Det teoretiske afsæt for dagen vil være systemiske, socialkonstruktionistiske og narrative tilgange, samtidig med, at udviklingspsykologiske vinkler inddrages.
Dagen vil forløbe sådan, at der fra starten præsenteres relevant litteratur og teori, mens eftermiddagen
vil blive brugt til at fokusere på metodiske overvejelser.
For at gøre kurset så relevant så muligt for deltagerne, tilstræbes det, at deres egne erfaringer inddrages. Såfremt du som kursist ønsker at medbringe f.eks. en videooptagelse af en samtale, hvor barn/børn
deltager, er dette meget velkomment. I så fald bedes du rette henvendelse til underviser.
Underviser på kurset er psykolog Søren Balling. Han er til daglig ansat i Kræftens Bekæmpelses Kræftrådgivning i Lyngby, hvor han har kontakt med mennesker berørt af kræft på forskellig vis. Han er godkendt
specialist i børne- og familiepsykologi, og har gennem mange år arbejdet med familieterapi i kommuner
omkring København. Endelig er han suppleant til styrelsen i DSS.
Relevant litteratur til inspiration og mulig forberedelse vil blive foreslået ved tilmelding.
Praktiske oplysninger:
Kurset afholdes tirsdag d. 21. maj, kl. 10.00 til 17.00, i Psykologforeningens lokale 2A, Stockholmsgade 27, 2100 København
Ø.
Prisen er 1.200,- kroner (inkl. moms) for medlemmer og 1.500,- kroner (inkl. moms) for ikke-medlemmer af selskabet. Heri er
inkluderet morgenbrød, kaffe og vand samt frokost på dagen. Der er 20 pladser på kurset.
Tilmelding: Tilmelding er bindende og foregår efter ”først til mølle”-princippet. Tilmeld dig hos Eva Gall på
eg@sundhedspsykologi.org senest d. 22. april 2013. Ved offentlig ansættelse skal EAN-nummer oplyses med henblik på betaling. Du får mail om, hvorvidt du er optaget, forslag til litteratur samt instruktioner på hvordan du betaler. Vær opmærksom
på, at din tilmelding først er endelig registreret, når vi har modtaget kursusbeløbet.
Kurset kan f.eks. søges godkendt til sundhedspsykologisk specialistuddannelse under 11.4.4.1 eller 11.4.4.2.2, men vil også
kunne søges godkendt ift. andre specialistuddannelser.

