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Psykolog, supervisor, 
forfatter til den top-
anmeldte bog:
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principper i praksis

relationspsykologi.dk

Relationspsykologiske principper i praksis (RARRT).     

Travlt optaget af: kursusdage, relationel psykoterapi og mødet med en masse dejlige menne-
sker i  supervisionssammenhænge. Planlægger forårskonference om Kreativitet i relationer. 
Relationspsykologi. Der foreligger megen forskning om relationers betydning for menneskets 
udvikling, men der er langt fra kompleks forskning til daglig praksis. 
De fem RARRT principper har omsat relationspsykologien til konkret hverdagspraksis, så du kan 
etablere professionelle relationer, der medfører udvikling, læring og trivsel – herunder inklusion-
stiltag. Når du anvender RARRT, vil du opdage, at det er muligt at skabe helt 
utrolige forandringer gennem en større bevidsthed om hvordan, du møder den anden, hvilke 
signaler du udsender og hvordan, du reflekterer: 
Relationspsykologiske principper i praksis (RARRT).     
Relation skaber individet, Anerkendelse åbner for udvikling, Ressourcefokus frigiver 
potentiale, Refleksion udfordrer selvfølgeligheder og Teori kvalificerer praksis.

Anne Marie Vinther 

Læringskonsulenter for 
små og større børn.  
Begge uddannede lærere 
og cand.mag. i læring og 
forandringsprocesser

Torben R. Karstensen
dafolo.dk  

Ugekursus: Metoder til synlig trivsel og læring 
- med perspektiver på inklusion

11. – 18. april på Hotel Blue Star**** i Alanya. 
Vi holder fortsat prisen kr. 6.990.- all inclusive (spar diæterne) - kun 1.165.- pr. kursusdøgn 

Afrejse fra Kastrup og Billund. Velkommen til ugekursus nr. 55 i udlandet

Målgruppe: pædagoger, ledere, undervisere, konsulenter- samt forvaltningsfolk – er vi blevet bedt om at skrive!
Pædagogens relationskompetence - i forhold til læring, trivsel og inklusion. 
Tydelig læring - for små og større børn. Nyeste principper ud fra Hatties mangeårige læringsforskning -omsat af Nottingham - 
er på vej ud over landet. Vær med fra start. (Ekstra: separat modul for 0-3 år). 

Synlig Trivsel på video med metodisk tilgang. Velkommen til højaktuelle faglige temaer, ny energi og kulturelle oplevelser! 
Vi synger dagligt i vilden sky og satser kompromisløst på fællesskabet og den gode stemning. 

Ny ordning: Årets kursustimer kan nu veksles til gratis arbejdskraft. Send os en mail og hør nærmere!
Tilmelding: Senest 16. februar, men gerne før!

Tydelig læring for små og større børn 

Travlt optaget af: At suse hele landet rundt for at formidle Hatties /
Nottinghams forskning om Synlig Læring. De ser frem til en dejlig uge. 
 
Lær at håndtere de nyeste principper, der giver børn lyst til at 
udforske læring. Stil de spørgsmål, der fremmer læring. 
Ros processen og barnets fremskridt frem for barnet selv.  
Giv relevant feedback. Se børnenes læring. 
Sådan kan yngre børn hjælpes til - på en sjov måde - at tage 
styringen i forhold til egen læring. Understøt glæde og engagement.
Gennem samtaleformen ”filosofi med børn” udfordres, understøttes 
og vækkes børns nysgerrighed på at lære og undres.

”Det bedste kursus i min 35 årige karriere. Så langt væk, at  
fordybelse og ro gav mulighed for refleksion.”
                            Vivi Riis, institutionsleder, Stege om ugekursus okt. 2014
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Jette Waagner
Psykologi- og social-
rådgiveruddannet, Marte 
Meo Supervisor

marte-meo.dk

Kontakt, samspil og synlig trivsel 

Travlt optaget af: At implementere Marte Meo metoden i Demensplejen i en
Nordsjællandsk kommune, 3 uddannelseshold til Marte Meo terapeut. Forbereder 
ugekursus for børneinstitutioner i Grønland.

Metode med dokumenterede resultater for trivsel og udvikling. Masser af samspil på 
video vises sideløbende med undervisningen. Lær at SE og BRUGE principperne for 
udviklingsstøttende kontakt og inklusion. Forstå børn ud fra børnehjernens udvikling

Nye uddannelseshold til Marte Meo terapeut  

Tre ledige pladser på hold efterår 2015 og nyt hold forår 2016 i Birkerød. 
Er I en gruppe fra samme Klynge/Område/Kommune kan uddannelsen foregå hos 
jer. Et hold kan udløse kr. 145.000 fra ny jobpulje, som I kan købe arbejdskraft for. 
Send en mail, hvis I vil høre mere.

Kontakt Jette Waagner om uddannelsen: 2120 6249 / 4017 6249

Se også www.marte-meo.dk. 

Per Ryt-Hansen
Kursusleder i Alanya, 
konsulent og ekstern 
lektor

opvaekstkurser.dk

Foredrag: Styrk børns læringsmuskler frem for at bruge mere tid på læring!
 
Travlt optaget af: At få samlet endnu et dejligt kursushold til april;) og at holde 
kurser og foredrag især om Robuste børn med karakterstyrke – fra curlingbørn til 
bowlingbørn! 

Tyrkisk Tema:
Akdeniz, Alanyas Universitet, Pædagoguddannelsen, ved Sergen Abdulla Köl, studenterformand. Kulturfremstød – 
ved Yalsin Kinay, leder af Kulturhuset. Tyrkiske-danske relationer ved Memet Güres, direktør for ICCM. 

Tilmelding senest 16. februar. Men helst hurtigere. Det vil være en stor hjælp! 
SEND VENLIGST EN MAIL med navne, indlogering, EAN-nummer.

Prisen 6. 990.- ex. moms dækker rejse, indlogering, All Inclusive-ordning (spar diæterne), undervisning (eneværelse 980.-), 
Verdens Bedste Inklusionsfest og tilbud om Tyrkisk Tema. Herudover kulturdag med institutionsbesøg, kulturaften mv. 

Ny jobpuljeordning: to deltagere udløser godt kr. 10. 000.- som kan blive til meget mere. Send en mail og hør hvordan!

Forbud mod deltagelse?

Og husk at kæmpe, hvis din kommune 
ikke vil tillade deltagelse fordi  kurset 
afvikles i udlandet. 
Til orientering: alle praktiserende læger 
modtager hvert år 19.700 offentlige 
kroner til kurser! En del af dem foregår i 
udlandet og koster over 20.000 kr
(Kilde: Ritzaus Bureau) 

marte meokontakt
                                              dokumenterede resultater

Bistrupvej 49 . 3460 Birkerød . 4017 6249 .  opvaekstkurser@mail.dk  

”Der var styr på tingene, stort engagement, dejlige mennesker, 
god veksling mellem at tale og lytte. Vi er bare så tilfredse. 
Glæder os til en anden gang.”
                             Jeanette Bonde, Dagtilbudsleder, Skanderborg - om ugekursus oktober 2014


