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Intro og Formål
Møder bliver tit set, som noget der tager tid fra det egentlige arbejde. Men i den pædagogiskpsykologiske praksis er møder helt centrale: Det er som regel den væsentligste eller måske den
eneste samarbejdsflade mellem de involverede parter.
I samarbejdet rundt omkring børn og unge vil de forskellige parter ofte have vidt forskellige ideer
om barnet, dets udfordringer og ikke mindst om veje at gå. I diverse samarbejdsfora er der brug
for at få forskellige logikker og perspektiver til at respektere og berige hinanden: Det kan være
tværfaglige møder, konsultative fora, møder mellem professionelle og forældre, samarbejdsmøder
i pædagog- og lærerteams osv. Desuden må det hele tiden overvejes, hvorledes børn og forældre
kan indgå som ligeværdige samarbejdspartnere. For at gøre disse møder konstruktive, vil det ofte
være hensigtsmæssigt med klar styring af processen.

Uddannelsens mål er, at du udvikler kompetencer i forhold til:
•
•
•
•
•
•

At interviewe så parter med forskellige logikker og perspektiver lettere kan lytte til
hinanden
Interview af flere parter i rådgivnings- og vejledningsseancer
At overveje og vurdere hvilke mødeformer, der passer til hvad
At lede forskellige mødetyper
At skabe muligheder for at barnets stemme inddrages
At bidrage til konstruktive møder, når man ikke selv er processtyrer

Undervisningsform
Oplæg, øvelser, refleksioner i grupper og plenum. Træning er en vigtig del af undervisningsformen
– på og imellem kursusdage. Din egen praksis vil blive inddraget i undervisningen, og du vil skulle
arbejde med hvordan den præsenterede viden kobles til din egen praksis.
Kursisterne udarbejder et essay om egen praksis. Der inddrages fire essays pr. semester med
feedback fra underviser og medkursister. Essayet præsenterer et tema med anvendte teorier,
anvendt metode, samt beskrivelse af hvad kursisten har gjort og hvordan er det gået.

På hvert semester er der mulighed for at kursister kan træne værtsrolle og procesteknologi. To
kursister pr. semester vare-tager introduktion til temaer og undervisere samt refleksioner og
kobling til øvrige semestre og semestrets fire essays.
Temaer i kurset
•
•
•
•
•
•

Forandringsinterviewet II: Lytte- og spørgeteknikker i når der er flere til stede
Rådgivnings og sparringsseancer i grupper
Almindelige mødeformer og de indbyggede dilemmaer
Barnets stemme i samarbejdet – direkte eller indirekte inddragelse
Vurdering og planlægning af samarbejdsproces og mødeform
Facilitering og styring af de enkelte møder

Forberedelse/mellem kursusdage
Kursister må påregne at mødes i studiegrupper 1-2 dage pr. semester. Deltagelse i studiegrupper
er obligatorisk og har til formål at træne ift. egen praksis og give mulighed for fordybelse i
udvalgte temaer.
Du bedes læse litteraturen 1-3 som angivet under litteratur.
Efter kurset
Kursisterne vil ud fra temaerne få opgaver, som skal trænes i studiegruppen efterfølgende.
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