
Målgruppen
Forældre, der oplever vanskeligheder i  
samspillet med deres barn, og hvor man 
ønsker at styrke tilknytningen mellem 
forældre og barn.
Deltagelse er naturligvis frivilligt, men man 
forpligter sig til et stabilt fremmøde.

Hvad indebærer det at deltage?
Forløbet går over 8 uger, og er af  
ca. 2 timers varighed pr. gang.
Det er gratis at deltage, men der forventes 
stabilt fremmøde.

PPR Svendborg
Centrumpladsen 2
5700 Svendborg
Tlf. 6223 4545
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Forældrekursus 
Tryghedscirklen

Tryghedscirklen

Alle forældre ønsker at give deres børn 
tryghed, men alle vil opleve, at forældrerollen 
samtidig er meget udfordrende.

Tryghedscirklen ønsker med udgangspunkt i 
den nyeste tilknytningspsykologisk teori og 
forskning, at give forældrene et “vejkort” til at 
forstå barnets behov og signaler samt metod-
er til, hvordan man som forælder kan forsøge 
at imødekomme behovene.

Vi ønsker ikke at bruge Tryghedscirklen til 
at tilstræbe, at man gør det perfekt som 
forælder - men til at man gør det godt nok.

Tryghedscirklen giver dig mulighed for at være 
en endnu bedre forælder for dit barn.

www.circleofsecurity.net
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Målet er, at dit barn
kan få hjælp til at finde tryghed  

i sig selv, sådan at det vil
stå stærkere over

for livets udfordringer.

svb 3724



Tryghedscirklen anvender både grafisk  
materiale og DVD. Videoen viser samspil  
mellem forældre og børn, og forældrenes egne 
refleksioner over, hvad der sker i relationen.  
I gruppen bestemmer man selv, hvor meget man 
vil dele af sine erfaringer.
 
www.circleofsecurity.net
 
 

Udforsker børns behov hele vejen rundt  
i Tryghedscirklen
Vi ønsker at formidle budskabet om, at børn  
har behov for forældrenes støtte, både når de  
udforsker verden, og når de oplever svære  
følelser.

At være sammen på Tryghedscirklen
Vi ønsker at udforske betydningen af at lære 
børn at håndtere følelser. Vi ser på, hvordan dette 
kun kan læres i en relation, og hvordan dette er 
essentielt for udviklingen af tryg tilknytning.

Vejen til tryghed
Vi ser på, hvordan forældrenes psykologiske 
og følel  sesmæssige tilgængelighed for barnet 
påvirker barnets formidling af følelser og behov.

Når det føles vanskeligt at være forælder
Dette emne er særligt vigtigt for de forældre, 
hvis børn viser meget vrede, ukontrolleret 
adfærd eller som er i risiko for at udvikle sådanne 
vanskeligheder. Vi ser på balancen mellem at 
være tydelig og samtidigt være god nok i 
forældrerollen.

Betydningen af reparationer i relationer
Vi udforsker, hvordan vi forstår, at den underlig-
gende besked i et stærkt følelsudtryk er. “Jeg har 
behov for dig, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre 
ved det, jeg føler.”

Undervisere
Louise Junge og Karina Højlund Hansen  
er certificerede COS-P terapeuter og er  
desuden begge psykolog ved PPR  
(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Kontaktinformation
Louise Junge: 6223 4622
louise.junge@svendborg.dk

Karina Højlund Hansen: 6223 4530
karina.hojlund.hansen@svendborg.dk
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