
Kreds Vejle, afholder 

 

2- dages kursus: 

Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge 
v. Janne Østergaard Hagelquist, cand.psych.,  

specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. 
 

  

Mentalisering er evnen til at være opmærksom på mentale tilstande, følelser, behov, tanker hos sig 

selv og andre. Desuden indebærer evnen til mentalisering en forståelse for, at mentale tilstande er 

baggrunden for adfærd. Det omfattende teoretiske grundlag som begrebet mentalisering bygger på, 

tilbyder endvidere en forståelsesmodel for, hvad det betyder for børn at være udsat for omsorgsvigt 

og traumer i deres udvikling. Forståelsen er præget af positive forventninger til de omsorgssvigtede 

og traumatiserede børn og unges udviklingsmuligheder. 

  

STORM modellen er udviklet til terapeutisk arbejde med udsatte børn og unge og deres forældre. 

Modellen indeholder både en terapeutisk del og en pædagogisk del. I begge dele lægges der vægt på 

de fire grundelementer: Sikkerhed, Traumer, Opbyg evner, Ressourcer og Mentalisering.  

  

Program i punktform: 
Dag 1: Introduktion til begrebet mentalisering 

1.   Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen  

2.   Mentalisering og udvikling af evnen til at genkende, kategorisere, italesætte og regulere følelser 

3.   Betydningen af omsorgsvigt for udvikling af evnen til mentalisering  

4.   Mentaliseringsbaseret behandling:  

5.   En mentaliserende indstilling – Et ÅBENT sind  

6.   Mentaliseringsbaseret terapi   

7.   Mentalisering i arbejdet med familie og børn  

8.   Mentaliseringsbaseret pædagogik   

  

Dag 2: Traumer og mentalisering 

9.   Enkeltstående traumer - tilknytningstraumer - udviklingstraumer  

10. Betydningen af traumer for mentaliseringsevnen   

11. STORM modellen – mentaliseringsbaseret behandling af traumer og udviklingstraumer  

12. Anvendelse af mentalisering i forbindelse med børn der lyver  

13. Kriseplaner   

  

Form: 
Undervisningen er en kombination af undervisning og træning af mentaliseringsbaserede teknikker. 

Teorien illustreres med en række casehistorier.   

Kurset søges godkendt til relevante specialistuddannelser, 12 timer, kursusbevis udstedes. Kurset 

retter sig mod psykologer.   

 

Underviser:  
Janne har i en årrække arbejdet med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været 

omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Desuden har hun erfaring i at supervisere og undervise 

professionelle, der arbejder med anbragte børn og unge. I 2012 udkom hendes bog: ” Mentalisering 



i mødet med udsatte børn og unge” i 2013 kommer ”Mentalisering i pædagogik og terapi” .  

 

Litteratur: 
Bøgerne ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012) og ”Mentalisering i pædagogik og 

terapi”  af Hagelquist Østergaard J, kan med fordel læses før undervisningen. Anmeldelser af andre 

relevante bøger inden for temaet kan læses på www.centerformentalisering.dk. 

Litteraturen er tænkt som et forslag, og forudsættes ikke læst af deltagerne forud for kurset.  

 

Tidspunkt: 5.-6. maj 2014 kl. 9-15.  Kurset vil blive afholdt i ”Slagteriet”, Havnegade 14A, Vejle.  

 

Pris: Kr. 2.500 inkl. moms og forplejning.  

 

Tilmelding: 

Sker ved betaling af kursusgebyr (husk at anføre navn samt e-mail) til konto: 0400- 4012612376  

Betales kurset af din arbejdsgiver, kan du tilmelde dig ved at oplyse EAN-nummer til 

anber@vejle.dk eller lykma@vejle.dk. Så fremsender vi elektronisk faktura. 

Tilmeldingsfrist: 4. april 2014.  

 

Program samt yderligere oplysninger på kredsens hjemmeside på www.dp.dk  

http://www.centerformentalisering.dk/
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