
2 dages kursus i mentaliseringsbaseret behandling med forældre: 
Reflective Parenting 

v. Dr. Sheila Redfren & Alistair Cooper 

Tid og sted: Mandag den 18. og tirsdag den 19. december 2017 (formentlig kl. 9.30-17.00 – kan 

evt blive justeret senere afhængigt af undervisernes rejseplan) 

Pris: Kr. 3.500 i alt for begge dage inkl. forplejning  

Indhold: På dette 2 dages kursus vil du blive introduceret til Reflective Parenting; en model for 

forældreskab baseret på mentaliserings- og tilknytningsteori. På kurset vil der være fokus på 

forholdet mellem begrebet refleksiv funktion og børns følelsesmæssige og adfærdsmæssige 

funktion. Kurset henvender sig til psykologer, der ønsker at blive trænet i at identificere problemer i 

forældre-barn forholdet og intervenere direkte i forholdet med henblik på at forbedre relationen 

mellem forælder og barn. Dette arbejde kan være med forældre til spædbørn, eller med forældre og 

børn, der kæmper for at styre adfærdsmæssige og/eller følelsesmæssige problemer, og hvor der er 

spændinger i forældre-barn relationen. 

Kurset vil primært fokusere på den praktiske anvendelse af Reflective Parenting. Ved hjælp af en 

kombination af undervisning og interaktive workshops, vil deltagerne blive trænet i at hjælpe 

forældre i at knytte sig til deres børn på positive og meningsfulde måder, og forbedre deres evne til 

at forstå, hvad der foregår i deres barns sind. Alistair Cooper og Sheila Redfern vil præsentere 

deres model, som operationaliserer de centrale principper for Reflective Parenting. Modellen 

fokuserer på to redskaber, som er let tilgængelige for forældre: Forældrekortet og Forældre-APP’en. 

På kurset vil man lære at arbejde med disse redskaber.  

 

Dag 1 vil fokusere på at øve teknikker til at forbinde med og validere forældrenes holdninger. Dag 2 

fokuserer på barnet og tilknytningen mellem forælder og barn. Forskning af Peter Fonagy og Arietta 

Slade vil blive skitseret. 

Deltagerantal: mellem 20 og 30 

Tilmelding: Tilmelding sker efter først til mølle princippet.Send en mail til vores administrative 
medarbejder Lotte på bfps@outlook.dk  
med oplysninger om DP medlemsnummer, navn, adresse og tlf. Overfør beløbet til konto: 0400 
4012580946. Det er ligeledes muligt at betale med EAN nr. Tilmeldingen er først endelig, når 
pengene er overført. 
 


