
Hvordan udvikles den sunde følelsesmæssige selvregulering, og 
hvilken betydning har den for barnets udvikling og senere den 
unge og voksnes funktionsniveau? Hvilke former for selvregule-
ringsstrategier ser vi, hvilke symptomer skal vi være opmærksom-
me på, og hvordan kan forældrene og vi understøtte en positiv 
selvregulering?
 
Stadig flere børn, unge og familier udfordres af de mange kontekster, de 
optræder i: familien, institutioner, skoler, arbejdsliv – med de belastninger, 
der følger med. Vi oplever børn og unge, der beskrives med symptomer på 
angst, adfærdsforstyrrelser, selvskadende adfærd m.v., hvilket muligvis kan 
forstås som uhensigtsmæssig emotionel selvregulering.

Kom til workshops om forældrekompetenceundersøgelser, tidligt samspil i 
familien, adoptivbørn og børn med tilknytningsvanskeligheder og inklusion 
i skolen – alt sammen med reference til temaet om selvregulering. Og til 
temadage om forståelsen for udviklingen af selvregulering, børn med angst, 
om brugen af theraplay i arbejdet med udfordrende skolebørn og om narra-
tiv og kognitiv praksis i forhold til selvregulering. 

Er din interesse vakt, søger du faglig fordybelse og vil netværke – så skal du 
med på Vingstedkursus!

Arrangørerne

PRAKTISK

Tidspunkt: 
Tirsdag 22. september 2015 kl. 9.00 - torsdag 24. september kl. 16.15.

Sted: 
Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf. 75 86 55 33.

Målgruppe: 
Kommunalt ansatte psykologer, men alle psykologer er naturligvis 
velkomne.

Kursusafgift: 
4.595 kr. + moms, 5.745 kr. inkl. moms.

Tilmelding: 
Senest 5. juni 2015. Tilmeldingen via www.MitDP.dk. Pladser fordeles efter 
først-til-mølle-princippet til både workshops og temadage.
 
Godkendelse: 
Temadagene søges godkendt i henhold til Dansk Psykolog Forenings  
specialistuddannelseskrav.

Læs mere: 
Se det komplette program med oplysning om workshops, temadage og 
oplægsholdere på www.dp.dk.

Spørgsmål: 
Kontakt sekretær Annette Gottlob, tlf. 35 25 97 25, ang@dp.dk.

Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion
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PRoGRAM:

Tirsdag 22. september 2015

9.00-09.30: Ankomst. Kaffe og brød i forhallen
9.30-09.45: velkomst. v/Niels Morre, formand for KAPS

9.45-12.00:  Workshops – Vælg 1 af de følgende 4:
 Johanne Smith-Nielsen, cand.psych., ph.d.:
 Grundlaget for affektregulering: 

Tilknytningsrelationen og det tidlige samspil.
 Workshoppen vil belyse betydningen af barnets 

tilknytning for den senere psykosociale udvikling. 
Fokus vil rette sig mod, hvordan barnet udvikler stra-
tegier til at regulere affekter gennem de tidlige 
samspil og tilknytningsrelationen.

 Knud Hjulmand, cand.psych., specialist og supervisor 
i klinisk børnepsykologi:

 forældrekompetenceundersøgelser.
 Workshop med fokus på mange centrale begreber 

og dilemmaer, der er specifikke for forældrekompe-
tenceundersøgelser. 

 Lars Røgilds, cand.mag. i pædagogik og psykologi, 
lektor ved UCS:

 om adoptivbørn og selvregulering.
 Om adoptivbørns selvregulering og de vanskelighe-

der, der opstår hos børnene, som følge af deres ofte 
grundlæggende manglende evne til dette. Oplæg, 
film og øvelser om adoptivbørn, tilknytning, kontrol-
strategier og nervesystemets betydning i arbejdet 
med barnets tidligste historier. 

 Rasmus Alenkær, cand.psych., ph.d.:
 Inklusion – en teoretisk praksis?
 Ofte ses det, at mål og metoder for inkluderende 

praksis lider af uafklarede forventninger og rammer. 
Workshoppen vil belyse, at processen med held kan 
understøttes af afstemthed og konsekvent sammen-
hæng imellem det teoretiske, politiske og praktiske 
niveau.

12.00-13.30: frokost og indkvartering
13.30-15.15: Workshops (fortsat)
15.30-17.30: Psykologer netværker/Markedsdagen. 
 Journalist Anders Stahlschmidt guider os til et bedre 

kendskab til hinanden og vores praksisser.

18.00-19.00: Middag
19.30-  Generalforsamling i KAPS
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onsdag 23. september 2015

Individuel TeMAdAG. vælg 1 af følgende:

8.00-09.00: Morgenmad
9.00-12.00: Temadag 1 eller 2

 Temadag 1. v/Knud Hellborn, cand.psych., 
arbejder i PPR:

 om selvregulering ud fra en neuroaffektiv 
forståelsesramme.

 Med udgangspunkt i den neuroaffektive udvik-
lingspsykologi eksemplificeres det, hvordan der 
kan arbejdes med skolebørns emotionelle og 
sociale udvikling ved brug af theraplay, samt 
hvordan elementer af Emotionel Development 
Scale kan anvendes i arbejdet med førskolebørn 
til at understøtte udviklingen af selvregulerings-
evnen. 

 Temadag 2. v/Henning Jordet, cand.psych., 
specialist og supervisor i psykoterapi, indehaver 
af Institut for Mentalisering:

 udviklingen af selvet i det senmoderne 
samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk 
i manglende selvfunktioner.

 Hvordan er mulighederne for at udvikle sig selv 
i det vestlige, postmoderne samfund? Hvilke 
kulturelle forventninger ligger der til grund for 
udviklingen af os selv? Oplægget vil kort drøfte 
forståelsen af hvad det vil sige, at have et selv, 
samt undersøge ovenstående spørgsmål ud fra 
moderne selvpatologier.

12.00-13.30: frokost
13.30-16.30: Temadage (fortsat)
18.30- festmiddag 

Torsdag 24. september 2015

Individuel TeMAdAG. vælg 1 af følgende:

8.00-09.00: Morgenmad. Tjek ud.
9.00-12.00: Temadag 3 eller 4

 Temadag 3. v/Lisbeth Jørgensen, cand.psych., 
specialist i psykoterapi, privatpraktiserende 
psykolog:

 Børn, angst og forældreinddragelse – kog-
nitiv adfærdsterapi set ud fra et emotions-
reguleringsperspektiv.

 Temadagen tager udgangspunkt i erfaringer fra 
arbejdet med kognitiv adfærdsterapeutisk 
angstbehandling, Cool Kids Angstbehandling, 
og vil belyse kognitive og adfærdsmæssige 
strategier til at regulere emotioner hos det 
enkelte barn samt eksemplificere, hvordan der 
arbejdes med forældreadfærd i behandlingen.

 Temadag 4. v/Jannike Fogh, cand.psych., spe-
cialist i psykoterapi med børn, indehaver af 
familieinstitutionen Topshøj, og Christian Kragh 
Petersen, cand.psych., forstander på familiein-
stitutionen Topshøj:

 narrativ praksis i arbejdet med følelses-
mæssig selvregulering med børn, unge og 
familier.

 Denne temadag vil give deltagerne viden om og 
færdigheder i at anvende individuelle og fami-
lieterapeutiske interventionsformer ud fra et 
narrativt perspektiv, som kan anvendes i indsat-
sen med børn, unge og deres forældre.

12.00-13.00: frokost
13.00-16.00: Temadag 3 eller 4 (forsat)
16.00-16.15: farvel og på gensyn. v. Niels Morre, formand 

for KAPS

nB. Alt materiale til brug på kurset skal downloades fra 
www.MitDP.dk > Vingsted. Der kan ikke printes materiale ud på kurset. 
Det anbefales løbende at orientere sig på hjemme-
siden for informationer samt eventuelle ændringer. 


