
2 dags kursus om børn med alkohol skader og 
forældre med misbrug 
 
Dette kursus er til alle jer, som selv arbejder med børn og unge med en-
ten alkoholsskader og/eller med forældre, som har et misbrug. Det kan 
også være du blot er nysgerrig på emnet og ønsker mere viden herom. 

Børn med ovenstående risikofaktorer kan være særdeles udsatte i deres 
udvikling. Det kan bl.a være udfordringer i sociale relationer, med følel-
sesmæssig regulering, indlæring, problemer med overblik og opmærk-
somhed – ja håndtering af hverdagen generelt. Børn med medfødte 
alkoholskader er særlig udfordret, da de børn, der er hårdest ramt har 
hjerneskader, som de skal leve med resten af deres liv, og som det er 
vigtigt at kende konsekvenserne af, når man som professionel arbejder 
med disse børn. Andre børn fødes med en række betydeligt mindre ef-
fekter, men også med eksempelvis indlæringsvanskeligheder, hyperak-
tivitet og motoriske problemer. Børn, der er vokset op i hjem med mis-
brugere kan ligeledes have betydelige udviklingstraumer med sig som 
gør, at de også har brug for en særlig forståelse, omsorg og indsats. 

Måske er du plejefamilie, pædagog, lærer eller rådgiver, og ønsker at 
få mere viden om og en forståelse for, hvilken betydning ”alkohol” kan 
have for barnets neurologiske og psykologiske udvikling, og hvad det 
kan betyde for barnets evner og muligheder for selvregulering, relati-
onsdannelser, læring og mestringer i det daglige. 

På de 2 dage vil der være skiftevis oplæg, diskussioner og arbejde i små 
grupper.  

 

Børn med alkohol skader og 
forældre med misbrug  

Målgruppe
Medarbejdere der arbejder med 
børn med alkohol skader og for-
ældre med misbrug.

Tid og sted 
26. oktober + 17. november 2020

2 dage, kl 9.00 - 14.00 

Tilmelding til Mette Gamborg 

Tlf: 8720 6195 eller  

Mail: mga@sosuoj.dk 

Økonomi
Prisen er 2.000 kr, vi sender reg-
ningen direkte til den kommune 
hvor du er ansat.

Du vil få både viden og redskaber til at 
kunne støtte og hjælpe barnet og den 
unge i hverdagen, så du kan være med til 
at sikre trygge betingelser og en sund psy-
kologisk udvikling, hvor barnet bedst muligt 
støttes i udviklingen af gode  
relationskompetencer, gode mestringer, 
selvregulering og egenkontrol. 

Underviseren: Dorthe Overgaard – aut psykolog og speciale indenfor børn, unge og 

familier. Dorthe arbejder med både VISO opgaver, terapi, supervision, rådgivning og 

undervisning/kursus indenfor børn og unges trivsel – Hun har særlig speciale indenfor 

regulerings- og opmærksomhedsproblematikker herunder bl.a ADHD /ADD og autisme, 

traumer og angst både i forhold til småbørn, skolebørn og unge. Derudover mange års 

erfaring med kursus og supervision for professionelle samt familiebehandling og rådgiv-

ning både indenfor plejefamilier og biologiske forældre.  

SOSU Østjylland  
Høgevej 4
8800 Silkeborg
sosu@sosuoj.dk
Tlf.: 8720 6195


