
Kursus i familierådslagning: Modul 1 - Generel introduktion til 
Familierådslagning 
 
 

Formål med kurset  
Formålet med kurset er, at kursisterne bliver styrket i deres kompetencer i den praktiske anvendelse af 
familierådslagningensmetoden og deres tværfaglige kompetencer. Hermed bliver man som fagperson i 
stand til at skabe fælles front i den tidlige indsats med udsatte familier samt at facilitere hjælp til 
selvhjælp, således familierne selv finder løsningsforslag.  
 

Kursusindhold  
- Introduktion til familierådslagningensmetoden  
- Hjørnestenene i familierådslagningensmetoden 
- Forberedelse for initiativtager og samordner 
- Rådslagningsfasen  
- Opfølgningsfasen 

 

Læringsmål  
At kursisten mestrer: 

- den centrale rolle som samordner, der får alle involverede aktører til at samarbejde i 
familierådslagningen.   

- rollen som informator, der formidler formålet med familierådslagningen. Således at alle 
involverede parter opnår kendskab til metoden samtidig med, at der skabes et samlet overblik 
over processerne.  

- rollen som initiativtager, der er i stand til at vurdere, hvilke situationer der kan profitere af at 
anvende familierådslagningsmetoden. Parallelt hermed være i stand til at gøre familierne til 
medspillere og skabe tryghed omkring processen. 

- rollen som sparringspartner blandt kollegaerne i familiecenteret og skolerne, samt øvrige 
offentlige enheder der arbejder med børn og unge. 

 

Kursusmateriale  
Der bliver anvendt Power Point slides til kurset, som sendes ud ved kursets start.  
 

Målgruppe  
Ledere og medarbejdere i familiecentre og -huse, skoler, fritidshjem og andre institutioner. 
 

Kursus kategorisering  
• Videnskursus: Giver ny konkret viden, der styrker kursistens vidensgrundlag 

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

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

Underviserens kompetenceprofil  
Information kommer snarest. 
 

Praktiske oplysninger  
Varighed: 5 dage  
Dato og sted aftales fra gang til gang. 
Gratis deltagelse for inviterede. 
Maximum antal deltagere: 25  
Kursusbevis: kursisten modtager bevis for hvert kursusmodul 
 

  



Arrangør  

Borgerrettet afdeling i Socialstyrelsen i samarbejde med den enkelte kommune. 
 
Har du spørgsmål til kurset kan du kontakte iasskursus@nanoq.gl. 
 
Læs mere om familierådslagning her: 
https://socialstyrelsen.gl/1_boern_og_unge/familieraadslagning?sc_lang=da  
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