SFC er en del af Center for børn og unge

HVORFOR TAGE PÅ KURSUS ?


Kurset giver inspiration og værktøjer til at forbedre jeres kommunikation og samarbejde



I får ny viden, som kan lette jeres egen proces om
bruddet.



Et bedre samarbejde er en gave til jeres børn.



Begge forældre deltager og man kan også komme
uden den anden forældre.

Kursus i fælles
forældreansvar
KIFF

Undervisere.: ,Anelise Nowak, Mette Filskov og Herdis Lauritsen
Dato: Onsdag 08.01.2020 kl. 14.00-17.00

Onsdag 15.01.2020 kl. 14.00-17.00
Onsdag 22.01.2020 kl. 14.00-17.00

Tilmelding skal ske til Slagelse Familie Center

Mail: annow@slagelse.dk eller herla@slagelse.dk

tlf.: 28443888 eller 29383399

Man skal ikke dele børn,
Man skal dele ansvaret og omsorgen for børn.

Sted:
Bragesvej 6
4220 Korsør
Billeder er udlånt af Center for familieudvikling.

Slagelse Familie Center

Ny inspiration til samarbejdet om børn efter en skilsmisse

KIFF—Kursus i fælles forældreansvar.
Kursus i fælles forældreansvar er et tilbud, der handler om,
hvordan man som ekspartnere og
Forældre kan etablere et godt samarbejde med udgangspunkt i barnets behov.


Kurset varer 9timer— fordelt på 3X3 timer.



Det er et undervisningstilbud—Ikke terapi.



Der drøftes ikke personligt stof med andre end den,
man er på kursus med.



Kurset giver viden om, hvad der fremmer og hæmmer
god kommunikation.



Der gives enkle og anvendelige redskaber til samarbejde og problemhåndtering.



Kurset giver viden om børns reaktionsmønstre på forskellige alderstrin.



Kurset giver råd om nyttige og praktiske redskaber, når
børn har 2 hjem.



Kurset sætter fokus på barnets perspektiv.



Kurset er gratis.

Undervisning for skilte forældre.
En skilsmisse er en stor livsomvæltning. Man skal bære
sig selv igennem mange følelser og praktiske opgaver.
Man skal støtte sine børn, der også oplever store forandringer.
Meget er vundet, hvis man som forældre formår at kommunikere positivt sammen og udvikle et godt samarbejde
efter bruddet. Det kan sænke oplevelsen af stress og frustration.
Børnene har bedre forudsætninger for at komme godt videre, hvis deres forældre i fællesskab kan få hverdagen
til at hænge godt sammen i børnehøjde.

