Hvad børn ikke ved... har de ondt af
Et kursus i at snakke om det svære – også med børnene

Feedback fra deltagere efter 1. modul:
Pernille Thesbjerg, specialpædagogisk vejleder PPR, Favrskov Kommune:
Jeg vil som fagperson anbefale Karen Glistrups kursus, fordi du her kommer den tak dybere ned
end noget litteratur kan lærer dig. På kurset får du lov, at opleve barneperspektivet og med de
varierede øvelser, så træner du hele tiden hvordan, hvornår, hvor og hvorfor... På den måde finder
du på ganske kort tid en personlig udtryksform og modet til i højere grad at inddrage barnet i
familiens udfordringer.
Jeg taler med børn hver dag i min praksis, men jeg taler med dem på en anden måde efter kurset,
fordi jeg har fået en fornemmelse for betydningen af nærvær, opmærksomhed og viden med
sætningen indeni; ”Hvad børn ikke ved, det har de ondt af…”
Helle Buch Nielsen, sygeplejerske i psykiatrien Region MIDT:
Jeg har suget til mig i alle 3 dage og har været vild med det praksisnære fokus. Jeg tager så
mange ting med mig, at det tog mig lidt tid at fordøje indtryk og læring. Det giver på alle måder
så meget mening i mit arbejde med sårbare familier. Karens kursus skal opleves!
Hanne Schwebs, pædagog Nybøl Børnehus:
Jeg er blevet bekræftet i vigtigheden af, at få talt med børn og forældre om hvorledes det er, at
være i deres familie med de udfordringer de måtte have på det pågældende tidspunkt.
Det er af betydning, at jeg sætter ord på de iagttagelser jeg gør mig i en hverdag, hvor jeg
tilbringer så meget tid med deres børn, og hvor jeg også har daglig dialog med forældrene.
Ved at vise forældrene, at jeg kan rumme deres følelser og være til stede med dem med de tanker
og følelser de måtte have, er jeg med til at nedbryde et tabu, som kan opstå, såfremt pædagogen
ikke formår at tage dialogen.
Jeg vil fortsætte mit pædagogiske arbejde med en bevidsthed om, at jeg er med til at gøre en
forskel for den enkelte familie.
Ida Bruun Rovsing, socialrådgiver i Familiecenteret Aarhus Kommune:
1. modul har været utrolig lærerigt både fagligt og personligt. Kursuset har fået mig til at indse
hvor vigtigt det er, at vi taler med børn også om det, som er svært. Børn har behov for at blive
mødt af nærværende og interesserede voksne, som tager udgangspunkt i børnenes oplevelser.
Jeg oplever, det er forældrene oplevelser, som fylder meget i mit arbejde selvom det burde være
børnenes.
Pia Nielsen, selvstændig familie- og psykoterapeut:
Da jeg arbejder alene som selvstændig praktiserende Familie – og Psykoterapeut, har jeg
kontinuerligt brug for faglig sparring og opdatering. Det har jeg i høj grad fået på kurset, hvor jeg
er blevet endnu mere bevidst om, hvor vigtigt det er at jeg selv er i indre ro/SOAH med mig selv,
for at kunne skabe ro omkring de børn og familier jeg skal hjælpe.
Derudover har jeg været sammen med mange fantastiske mennesker med vidt forskellige faglige
baggrunde, det har været berigende på mange måder ☺
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Ruth Juul, Tidl. lærer og skoleleder, master i konfliktmægling MMCR:
Karen Glistrups klare og utvetydige budskab: Tal med børn – tavshed overlader dem til deres
egen forståelse. Står klart og stærkt på kurset og bringes i spil gennem oplæg, øvelser og
samtaler, på en måde, der tydeliggør hvorfor dette budskab er så vigtigt og nødvendigt - også og
netop, når livet for børn og familier er vanskeligt som følge af livets kriser. (Fysisk eller psykisk
sygdom, tab ved død eller andre livskriser som f.eks. skilsmisse)
Kursusformen, hvor deltagernes faglighed og erfaringer bringes i spil, som en del af kurset,
kvalificerer udbyttet på en meget givende måde. Tak for gode og berigende dage.
Line Desler Kuhre, socialrådgiver:
Jeg gik fra kurset med mere end forventet. Når jeg tager på kursus, forventer jeg ny viden, men
jeg gik derfra med mere end det. Jeg gik derfra med fornyet energi, bedre kontakt med min krop,
mit åndedræt, min egen tilstedeværelse med mig selv og med andre – hvilket for mig, er
essentielt for mit nærvær i samtalen med en anden.
Denne opmærksomhed gør også, at jeg ikke blot har en viden, men en viden jeg ved, hvordan jeg
skal bringe i spil i praksis. En viden der gør det muligt for mig at gøre op med gamle vaner og
åbne op for en ny måde at handle på.
Sanne Rasmussen, sygeplejerske i psykiatrien Region MIDT:
Kurset giver ikke bare teori, men en personlig ballast, der muliggør min kommende opgave med
børnesamtaler og giver mit arbejde mere mening.
Camilla Søberg Klint, socialrådgiver i Familiecenteret Aarhus Kommune:
Meget inspirerende og givende kursus ift. arbejdet med børn og familier og den svære samtale.
Kurset har givet mod til at afprøve nye måder at gribe samtalerne med både forældre og børn an
på. Kurset har givet en masse personligt, dette både i forhold til at skabe ro, tro på sig selv og ift.
at finde sit indre barn frem.
Rikke Dueholm Just, Social- og sundhedsassistent, Cafe Jydepotten:
Det er et kursus, man bliver helt høj af, ligesom en rus. Hvor vigtigt det er, at vi får skabt et
fælles budskab.
Henriette Bennike, pædagog og livspilot, Spørring Børnehus:
Jeg tog hjem fra kurset med en følelse af at være helt fyldt op. Jeg følte mig beriget af mødet med
mange forskellige mennesker, som ville det samme – nemlig at støtte børnene. Som et træ med
mange grene, som var forbundet af den samme stamme. – Og i stammen var der fuld af
hjertevarme.
Ny viden om vigtigheden af at være tydelig i mødet med forældrene, gav mig en følelse af større
ballast, og jeg blev mindet om gevinsterne ved at trække vejret dybt og holde pauser.
Da jeg kom på arbejde i mandags, var det som om, jeg havde en større klarhed i mødet med alle
de dejlige børn, der omgiver min hverdag. En klarhed der gjorde det muligt at høre alle deres små
stemmer på trods af, at de alle havde meget på hjertet, og tiden modarbejder alle mine gode
intentioner. Helt kort har jeg bare en ting på hjertet – TAK

