KIFF
Kursus I Fælles Forældreansvar

Hjælp til samarbejdet om børn efter
skilsmisse

Et samlivsbrud indebærer ofte store omvæltninger for både
voksne og børn.
Og det stiller store krav til rollen som forælder – på et tidspunkt i
livet, hvor det kan opleves allersværest.
Hvad er KIFF?
KIFF er et kursus til skilte forældre
med børn i alderen 0-18 år.
Kurset bygger på forskningsbaseret
viden bl.a. fra PREP-konceptet, som
giver indblik i, hvad der kan fremme
og hæmme et godt samarbejde.

Hvorfor tage et KIFF-kursus?
Erfaringer har vist, at
undervisning kan gavne forældres
samarbejde og give de voksne mere
overblik til at hjælpe sig selv og
børnene bedre gennem bruddet.
Kurset kan give viden, redskaber og
en større motivation til at varetage
det fælles forældreansvar. Indholdet
er relevant for såvel separerede som

dem, der har oplevet bruddet år
tilbage.
Kurset er en blanding af undervisning
og øvelser (der er ikke tale om
gruppearbejde men en blanding af
undervisning, refleksion og samtaletid
med sin ekspartner). I får viden om:
 Hvordan de voksne ofte reagerer i
brudprocessen
 Hvordan man kan samarbejde og
kommunikere konstruktivt
 Hvordan børn på forskellige
alderstrin kan reagere på bruddet
 Hvordan I kan møde barnet på en
god måde

Hvorfor undervisning i fælles
forældreansvar?
Fordi et godt samarbejde har stor
betydning for jeres børn, også selvom
I ikke længere er sammen

Pris og betaling
Kurset er gratis, men vi vil gerne bede
om, at tilmelding er bindende.

Fordi samarbejdet kan være svært, da
et samlivsbrud ofte er en stor
udfordring for både voksne og børn
Fordi viden om jeres børns behov og
evnen til at kommunikere konstruktivt
er en gave til jeres børn.

Billederne er venligst udlånt af
Center for Familieudvikling –
www.familieudvikling.dk

Yderligere information og tilmelding sker
ved henvendelse til netværkskonsulent:
Lizzi Gylling
LIGY@fredensborg.dk
Tlf. 50836320

Mere information om de kommende
kurser og kursusindhold får du på
Fredensborg Kommunes hjemmeside
www.fredensborg.dk/forældrekurser

