- Hur samtalar man med barn om våld och sexuella övergrepp?
- Vilka konsekvenser kan det få för ett barn att utsättas för våld eller andra
övergrepp, eller att uppleva våld mot närstående?

5/2

08.30 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 - 12.00

Information, kursplanering
Fika
Våld mot barn
Ann-Christin Cederborgs samtalsmetod

5/3

08.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 - 12.00

Sexuella övergrepp – Beata Malmgren
Fika
Handledning utifrån deltagarnas filmer

27-28/3

Heldagar
09.00 – 16.00

Tejping med Barbro Sjölin-Nilsson

9/4

08.30 -10.00
10.00 -10.30
10.30 -12.00

Haldors Ovreeides samtalsmetod
Fika
Haldor Ovreeides samtalsmetod

7/5

08.30 -10.00
10.00- 10.30
10.30 -12.00

Barn och trauma - Doris Nilsson
Fika
Handledning utifrån deltagarnas filmer

4/6

08.30 -10.00
10.00 -10.30
10.30 -12.00
12.00 -12.30

”Verktygslåda”
Fika
Handledning utifrån deltagarnas filmer
Avslut

Föreläsare
Doris Nilsson

Leg. psykolog/leg. psykoterapeut, Docent på Barnafrid
(nationellt kunskapscentrum för barn som utsätts för våld
och andra övergrepp).
Doris har även arbetat på Traumamottagningen Elefanten
och har mångårig erfarenhet av arbete med barn som
varit utsatta för sexuella övergrepp och våld.

Beata Malmgren

Socionom/leg. psykoterapeut, arbetar på
Traumamottagningen Elefanten och har mångårig
erfarenhet av arbete med barn som varit utsatta för
sexuella övergrepp och våld.

Barbro Sjölin-Nilsson Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg
psykoterapeut och handledarutbildad vid Ericastiftelsen.
Carina Andersson

Arbetar på Barnahus - Socionom

Helena Carlqvist

Arbetar på Barnahus - Leg. psykolog

Anna Nelson

Arbetar på Barnahus - Socionom/leg. psykoterapeut

Utbildningen erbjuds till socialsekreterare i Barnahus samverkanskommuner och
är kostnadsfri.
Anmälan är bindande, vilket innebär att om deltagare uteblir så faktureras
kostnaden för tejpingen; 3000 kr.
Anmälan sker på nedanstående blankett. Anmälan ska ske senast den 12/1 2018.
Antalet platser är begränsat och fördelning görs mellan de kommuner som
anmält sig.
I utbildningen ingår att filma samtal med barn. Delar av filmerna kommer att
visas i handledningsgrupper. OBS! Utbildningen kräver därmed att du har
möjlighet att filma barnsamtal, vilket även innebär tillgång till
videokamera.
Vid frågor kontakta:
anna.nelsson@regionostergotland.se
carina.andersson3@linkoping.se

Tejping

en lekfull metod för att arbeta med inre och yttre relationer
Grundkurs med Barbro Sjölin-Nilsson
för Barnahus i Linköping
27 – 28 mars 2018
I utvecklandet av arbetssättet har vi praktiskt och teoretiskt blivit inspirerade främst
av den norske psykologen Martin Soltvedt som utvecklat Tejping eller leksamtal för
barn, tonåringar och familjer, men även av Linda Winns dramaterapi vid PTSD, Michael
Whites och David Epstons externaliseringsbegrepp och Tom Andersens tankar om yttre
och inre samtal.
Rent praktiskt innebär Tejping att vi låter barnet/familjen/föräldern visuellt gestalta
sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse
med hjälp av målade träfigurer. Det hela utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett
bord. För mindre barn kan scenen utgöras av en sandlåda på ett bord. Samtalsledaren
kan själv delta på scenen med sin alter ego-figur, som bidrar till att skapa dialoger och
samspel mellan figurerna på scenen. Dessa kan representera såväl yttre personer som
delsjälv inom klienten. Genom gestaltandet med träfigurerna skapas ett mellanområde,
där vi tillsammans med klienten kan se problemet illustrerat. Detta skapar en viss
distans och genom externaliseringen blir klienten friare att berätta och att finna
lösningar i låsta situationer.
Tejping kan användas både vid inre och yttre problem. Via ett mer lekfullt arbetssätt
kan vi närma oss svåra teman och hitta lösningar både konkret och symboliskt.
Gestaltandet, som kompletterar samtalet, underlättar för klienten att ge en beskrivning
av situationer eller problem, att bearbeta trauman eller att experimentera med vägar
att nå uppställda mål. Tejping passar för samtal där orden inte räcker till. Det visuella
gestaltandet förstärker klienternas narrativa förmåga och frigör resurser hos såväl
klienter som handläggare.
Under kursen går vi första dagen igenom material, teori och metodik för Tejping. Vi
illustrerar med vinjetter från Tejpingsamtal med barn, tonåringar och familjer. Andra
dagen arbetar vi med praktiska tillämpningar av Tejping i form av rollspel utifrån
deltagarnas klienter och problem.
Kursen syftar till att deltagarna ska kunna komplettera sina samtal med barn, ungdomar,
föräldrar och familjer med visuella och gestaltande inslag. Kursledare är Barbro SjölinNilsson, leg psykolog och leg psykoterapeut, med erfarenhet av Tejping vid utredning
och behandling inom barnpsykiatri och socialtjänst samt i handledning.
Tid: kl. 9.00 – 16.00 tisdag 27 – onsdag 28 mars 2018.
Plats: Barnahus, Linköping
Läs mer om Tejping på www.bof-tejping.com
Barbro Sjölin-Nilsson Psykologkonsult

ANMÄLAN TILL SAMTAL MED BARN, VÅREN 2018.

Namn:

Arbetsplats:

Mailadress:

Telefonnummer:

Fakturaadress:

Organisationsnummer:

Ev allergi:

Anmälningsblanketten kan skickas in på olika sätt:
E-post:

sara.kinberg@linkoping.se

Post:

Barnahus Linköping
US Hagadal
581 85 Linköping

Fax:

010-103 50 86

Sista anmälningsdag:

12 januari 2018

Anmälan är bindande. Begränsat antal platser.
VARMT VÄLKOMMEN!

