
Kursus: Børn og unge der udviser seksuelt bekymrende og krænkende  
               adfærd 
 

Formål med kurset  
Formålet med kurset er, at kursisten opnår relevant viden omkring børn, der udviser seksuelt 
bekymrende og krænkende adfærd, hvilke spørgsmål der kan være forbundet med emnet og hvordan 
man kan forstå børnene. Kursisten opnår ligeledes viden i forhold til hvilke værktøjer der kan tages i 
brug, i det daglige arbejde med børn og unge. 
 

Kursusindhold (angivet med stikord) 
Seksuelt bekymrende adfærd, seksuelt krænkende adfærd, omgivelser, mental retardering, diagnoser, 
sårbarhedsfaktor, bekymringsbarometer, den seksuelle udvikling, forsvarsmekanismer. 

 

Læringsmål  
På kurset får kursisten indblik i hvad seksuel bekymrende adfærd er og hvordan man som fagperson kan 
opspore det tidligt. På kurset kommer vi ind på, hvad seksuelt krænkende adfærd er.  
Hvem er det der krænker og hvem er sårbar overfor krænkelser. 
 

Kursusmateriale  
Kursusmaterialet vil bestå af PowerPoint slides. Materialet vil blive fremsendt på både grønlandsk og 
dansk.  
Kursisterne er velkomne til at anvende kursusmaterialet frit i deres arbejde efter kurset.  
 

Målgruppe  
Fagpersoner der arbejder med børn og unge i den pågældende by. 
 

Kursus kategorisering  
• Videnskursus: Giver ny konkret viden, der styrker kursistens vidensgrundlag, eks. ny litteratur på 

området, lovgivning, forskning el. undersøgelser 

• Metodekursus: Understøtter implementering og træning i anvendelsen af socialfaglige metoder, eks 
udredningsværktøj 

• Praksiskursus: Understøtter implementeringen af metoder med øvelser der tager udgangspunkt i 
egen praksis 
 

Underviserens kompetenceprofil  
Team 1 
Ivalo Møller Lange (uddannet psykoterapeut) og Katsi Kleist-Eriksen (autoriseret psykolog), arbejder 
begge hos Børnerejseholdet, Socialstyrelsen i Nuuk. 
 
Team 2 
Mia Olsvig Møller, autoriserede psykolog i Børnerejseholder, Socialstyrelsen i Nuuk. Mia har arbejdet 
med børn, unge, familier, rusmiddel afhængighed, MISI, studenterrådgivningen mv.  
Susanne Damborg Sørensen, autoriserede psykolog i Børnerejseholder, Socialstyrelsen i Nuuk. Susanne 
har masser af erfaringer med arbejdet med børn, unge, familier i forskellige kontekster. 
 

Praktiske oplysninger  
Varighed: En dag fra kl. 9.00 til kl. 15.00. 
Dato og sted aftales fra gang til gang. 
Gratis deltagelse for inviterede. 
 

  



Arrangør  

Socialstyrelsens Børnerejsehold (Meeqqanik Katsorsaasut Angalasartut) i samarbejde med den enkelte 
kommune. 
 
Har du spørgsmål til kurset kan du kontakte iasskursus@nanoq.gl. 
 
Børnerejseholdet er et tilbud der rekvireres af den enkelte kommune via ansøgning til Socialstyrelsen. 
Læs mere her om, hvordan der kan anmodes om aktivering af Børnerejseholdet i din kommune: 
https://socialstyrelsen.gl/1_boern_og_unge/boern_og_unge_udsat_for_overgreb/boernerejsehold?sc_l
ang=da 
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