Konceptets navn: Godt Samliv
1.
2.
3.

Hvor mange gange er der undervisning i hvert i hvert
kursusforløb? Hvor lang tid varer en kursusgang?
Hvornår starter og slutter kursets i forhold til
graviditetsforløb og barnets alder?
Hvilke faglige teorier bygger kurset på?

4.

Hvilke pædagogiske virkemidler bruger I i undervisningen
af forældrene?

5.

Hvordan opnår I den ønskede virkning af jeres
undervisning?

6.

Hvem underviser på kurserne? Herunder uddannelse og
faglig kompetence.
Hvor mange underviser er der i en kursusgang?
Er det faste undervisere eller er der udskiftninger fra
gang til gang?
Undervisning af underviserne – Hvilken undervisning i
brug af konceptet skal underviserne have før de
begynder at undervise forældre?
Er der erfagrupper for underviserne knyttet til
konceptet?

7.

8.

9.

Er der rådgivning og sparring for underviserne tilknyttet
konceptet?

To kursusgange af cirka fire timer. Hver mødegang gennemgår to ud af fire
hovedtemaer.
Par med yngste barn i vuggestuealderen er den primære målgruppe.
Kurset har en annerkendende tilgang, og berører en lang række
forskningsbaserede teorier inden for kommunikation, konflikthåndtering,
tilknytning med mere. Her henvises til litteraturlisten i kursushæftet.
Undervisningsmaterialet består af et obligatorisk kursushæfte til parrene samt en
PowerPoint, som kan benyttes, hvis kursuslederne ønsker det.
Underviserne har relativt frie rammer i forhold til hvordan de vil formidle
undervisningen, men der lægges op til variation i undervisningsformen.
Kursushæftet til parrene indeholder eksempler, som deltagerne kan spejle sig i
samt en lang række pardialoger (øvelser). Underviserne kan yderligere benytte
filmsekvenser, rollespil musik og lignende.
Vekselvirkningen mellem teori, eksempler og pardialog er et bærende element i
kurset, der sikrer at indholdet bliver vedkommende for det enkelte par.
Efter hvert afsluttet kursus får kursuslederne en anonym tilbagemelding fra
deltagerne. Denne tilbagemelding kan bl.a. bruges til at rette undervisningen til.
Underviserne er typisk sundhedsplejersker og/eller psykologer, der har
gennemgået det obligatoriske kursuslederkursus i Godt Samliv.
Det anbefales, at der er to kursusledere til et forløb, og at det er de samme til
begge mødegange.
Man skal have gennemgået kursuslederkurset, der strækker sig over to på
hinanden følgende dage. Dette foregår typisk i kommunens egne lokaler, og der
skal således ikke tillægges befordring, kost og logi til udgiften til uddannelse.
Der er på www.FamiliensTrivsel.dk ved at blive etableret et forum for
kursusledere.
Efter hvert afsluttet kursus får kursuslederne en anonym tilbagemelding fra
deltagerne. Denne tilbagemelding kan bl.a. bruges til at rette undervisningen til.

10. Hvilke sammenhæng er der mellem undervisningen og
kommunens øvrige tilbud?
11. Hvilke aktører er med i tilbuddet? Fx frivillige, private
aktører (erhvervsdrivende / firmaer).
12. Hvor er tilbuddet forankret kommunalt?
13. Er der evaluering tilknyttet kurset? – Eventuelle
resultater kan vedlægges.
14. Hvilke udgifter er der forbundet med tilbuddet (pris pr.
deltager når alle udgifter regnes med)?

NB.
I tillæg til priserne skal lægges ressourcetrækket på
kommunens medarbejdere.
Særligt i opstartsfasen skal der påregnes forberedelse til
kursuslederne. Det anbefales, at der er to kursusledere
på hvert kursus. Der skal afsættes ressourcer til at
udbrede budskabet (gennem fx sundhedspleje,
vuggestuer, lokalpresse o.l.). Alt materiale til dette
formål leveres af FamiliesnTrivsel som en integreret del
af tilbuddet. Endelig skal der udvælges en person, der
kan håndtere tilmelding og ønsker om information fra
borgere.
15. Hvem/hvordan finansieres konceptet (udgifter til opstart,
organisation, administration og materialer)?
16. Ved I om tilbuddet betyder at antallet af fx
konsultationer eller hjemmebesøg mindskes?

Det afhænger af hvor Godt Samliv forankres.
Typisk kun kommunens medarbejdere.
Det er forskelligt – typisk i sundhedsplejen, men det kan også være forankret
andet steds under Børn og Unge.
Ja – hvert kursus afsluttes med en evaluering.
Se vedhæftede evaluering fra kursus i Billund, juni 2015.
Nedenstående priser er baseret på, at kommunen afholder kurserne. Prisen er
pr. deltagende par og indbefatter følgende:
 Informationsmateriale til omdeling i fx sundhedsplejen (brochurer)
 2 x kursushæfter på 70 sider.
 PowerPoint præsentation til brug i undervisningen (valgfri)
 Online spørgeskema til kursusdeltagere
 Online spørgeskema til kursusleder
 Kvalitetssikring og afrapportering til kommunen
 Pressekit til PR brug overfor fx lokalpresse
 Annoncekit til annoncering i fx lokalpresse
Prisintervaller
Ved bestilling til min. 50 par – kr. 900,- pr. par
Ved bestilling til min. 150 par – kr. 750,- pr. par
Ved bestilling til min. 250 par – kr. 600,- pr. par
Certificering af medarbejdere inklusiv kursuslederhæfte:
Certificering tager som i Norge to dage og finder sted på kommunens lokalitet.
Pris pr. deltager er kr. 2.500,- (minimum 6 deltagere)

Nej

