
Mindfulness og børn 1 

Oplever du, at nogle børn bare er umulige, ligegyldigt hvad du gør?  

At have med børn at gøre behøver ikke være ensbetydende med skældud og evige diskussioner.  

Lær hvordan du ved hjælp af mindfulness kan få en bedre kommunikation med barnet og skabe grundlag for 

bedre selvværd og præstationer hos børnene.  

Med mange års rationaliseringer i det offentlige, mindre og mindre tid til det enkelte barn og indførelse af 

den ene pædagogik og læreplan efter den anden kan det være udfordrende at bevare overskuddet for selv den 

bedste. Det påvirker kvaliteten af samværet mellem lærer/pædagog og barn og kan føre til frustrationer og i 

sidste ende udbrændthed, stress og utilfredshed med jobbet.  

Føler du afmagt og mangler du redskaber til at gå i dialog med barnet og til at være mere anerkendende i din 

kommunikation?  Kurset lærer dig, hvordan du møder børnene på en autentisk og anerkendende måde, der 

giver børnene mere selvværd.  

Få et bedre udgangspunkt for kommunikationen  

Dit eget selvbillede påvirker dine præstationer på arbejdet. Ved at få indblik i dine egne historier og 

skyggesider, åbner du op for en større forståelse for dig selv og barnet. Du bliver i stand til at møde barnet 

med en mere positiv, fokuseret dialog. På den måde skaber du også grundlag for et bedre selvværd og bedre 

præstationer hos barnet.  

Dit personlige udbytte af kurset er, at du:  

 Lærer at ændre dit fokus og kommunikere med barnet på en anerkendende måde  

 Øger din selvindsigt og bliver bevidst om dine egne adfærdsmønstre  

 Får konkrete råd til mindfulness- øvelser til brug sammen med børn og unge  

 Opnår større balance  

 Får indblik i, hvad skyggesider er og hvordan du kan arbejde med skyggesider i det daglige  

 Får metoder til meditation - både til egen brug og i selskab med børn og unge  

 Får en dag med masser af praksis og ro med hjem 

Praktisk info 
 
Kurset afholdes internt eller eksternt alt efter behov. 
Åbne kurser (datoer kommer snart, men skirv dig på venteliste på christina@arosbyaros.dk) 
 
Pris: 1995,- eks moms for første deltager 
Pris: 1495,- eks moms for anden og øvrige deltagere fra samme arbejdsplads 
 
Max 20 deltagere pr. Hold på de åbne kurser  
 
Læs mere om Christina  
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