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KURSUSKATALOG 

FOR  
 
 

Døgnplejefamilier, aflastningsfamilier  
netværksfamilier samt akutplejefamilier 

 



VIGTIG INFORMATION 
 
 
Det er med stor fornøjelse, at Familieplejeteamet i Svendborg kommune hermed præ-
senterer vores samlede kursuskatalog for 2017. 
Igen i år arrangeres temadagene i samarbejde med 8 af de fynske kommuner. I år er 
planlagt 4 fælles temadage, og i lighed med sidste år, afholdes disse i Fyrtårnet, 
Tommerup. 
 
Vi har igen i år vi tilstræbt at tilrettelægge et samlet kursusprogram, som vil kunne 
bibringe jer alle ny viden, nye pædagogiske redskaber og ny inspiration.  
Ved deltagelse på vores planlagte fælles temadage og interne temaaftener vil I desu-
den have mulighed for, at mødes og netværke med andre plejefamilier.Vi har igen i år 
forsøgt at planlægge de interne temadage på en måde, så de i størst muligt omfang 
kan understøtte og følge op på faglige temaer fra fælles temadage. Vi har desuden 
forsøgt også at imødekomme indkomne ønsker fra jer. 
 
 
Anbringende kommune har pligt til at udbyde relevante kurser til ansatte  
plejefamilier. Vi gør opmærksom på, at alle plejefamilier; døgn -, aflastnings –og 
netværksfamilier, har både ret og pligt til at deltage i 2 heldagskurser om året. 
Kursusdeltagelse er en forudsætning for at kunne opretholde plejetilladelse, og 
ved Tilsynsbesøg vil I kunne afkræves dokumentation for kursusdeltagelse.  
 
Deltagelse i to temaaftener/-formiddage udgør en hel kursusdag. Med dette kursuska-
talog har I mulighed for at tilrettelægge jeres to hele dage ud fra aktuelle behov og 
faglige temaer, som I er særligt optaget af.  
I er naturligvis velkomne til at ønske deltagelse på alle temadage og temaaftener/-for-
middage. 
 
 
Tilmelding er bindende, og eventuelt afbud skal ske en uge før kurset afholdes. 
OBS: Vi har igen i år oplevet ekstraordinære mange udeblivelser fra plejefamilier, som 
havde tilmeldt sig. Det har den konsekvens, at der reelt var plads til plejefamilier, som i første 
omgang fik afslag på deltagelse. Det har ligeledes en økonomisk konsekvens, da vi betaler for 
antal tilmeldinger. Dette er bindende for os. Vi vil derfor – endnu engang – opfordre jer til at 
huske tilmeldinger, og melde fra såfremt der skulle blive et behov for dette. 
 
Tilmelding til det enkelte kursus sker til den anbringende kommune; til den person, 
som står nævnt ved tilmelding for hvert enkelt kursus.  
I bedes benytte angivne mailadresse. 
 
 
Vi gør opmærksomme på, at der er begrænset antal pladser på alle kurser. Deltagelse 
vil ske efter ”først til mølle” princip. 



 
HUSK AT SKRIVE FULDE NAVN OG ADRESSE PÅ TILMELDING. 

 
 

Bekræftelse på deltagelse: I år vil der under hver enkelt kursusbeskrivelse fremgå  
dato for tilmeldingsfrist. Såfremt I ikke har hørt fra os senest to dage efter  
tilmeldingsfrist kan I betragte jer som deltagende. 
 
Praktisk omkring de fælles temadage 
 
Alle temadage afholdes i tidsrummet 9.00 – 15.00   
Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. 
 
 
 
Det er Fyrtårn Tommerup, der står for forplejning under temadagene. 
Der serveres rundstykker og kaffe/the kl. 8.30 – 9.00. 
Til frokost bydes på bla. smørrebrød, grov flutes og lune retter. 
 
Der er parkeringspladser lige omkring hallen. Der forefindes ligeledes parkerings-
pladser overfor hallen ved idrætspladsen. 
 
Ved udbudte interne temaaftener/-formiddage vil der serveres lidt forfriskninger. 
 
Hver enkelt kommune udsteder et kursusbevis til deltagere.  

 

 
 
 
 
 
 
CESA: I anbefales, at holde jer ajourført med kursusudbud fra CESA. Afgørende for 
en bevillig af et kursus vil være, at det dels har særlig relevans for jeres specifikke 
plejeopgave, dels at behovet ikke dækkes af vores eget kursuskatalog.  

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

19.01.17: Spædbarnsterapiens metode anvendt i pædagogisk praksis 
samt livshistoriers betydning for anbragte børn: 

 

V/ Socialrådgiver, Familiebehandler og Spædbarnsterapeut Eileen Bouchet. 

 
Mange mennesker – også fagfolk inden for børne- og ungeområdet - er af den overbevisning, at 
man ikke kan lave terapi med spædbørn og små børn under tre år i øvrigt. Dette fordi barnet i den 
førsproglige udvikling (under 3 år) ikke menes at forstå den intellektuelle og kognitive betydning af 
de anvendte ord.  
 
Franske psykoanalytikere, heriblandt børnelæge og psykoanalytiker Françoise Dolto (1908-1988), 
har igennem mange år anvendt psykoanalyse som metode blandt spædbørn. Dolto erfarede, at det 
lille barn intuitivt ikke bare forstår, hvad der bliver fortalt, men at ordene også har en terapeutisk 
virkning.  
 
Dansk Institut for Spædbarnsterapi har ladet sig inspirere af de franske psykoanalytikere, og har 
udviklet Spædbarnsterapiens metode, som er en psykoterapeutisk behandlingsmetode, der kan 
anvendes af alle (dog afhænger formen af uddannelsesbaggrund). Metoden er tilpasset nutidige 
danske forhold og kan bruges i daglig her-og-nu-praksis blandt fagfolk i fx dagtilbud, skoler, sund-
hedsplejen, børne- og unge forvaltninger og i plejefamilier. 
 
På temadagen vil I bl.a. blive introduceret til: 

• Spædbarnsterapiens historie 
• Spædbarnsterapiens metode anvendt i pædagogisk praksis 
• Brug af tegninger i samtaler med børn 
• Barnets livshistorie og dets betydning for det anbragte barn 

 
Temadagen vil variere mellem oplæg, brug af videomateriale og debat. 
 
 
 
 
Mødested: Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. 
 
Tilmelding senest den 5. januar 2017 
Vi gør opmærksom på, at tilmelding er efter ”først til mølle” princippet. 
 
 
 
 
Tilmelding til: MaiBritt Jacobsen på mail:  
mai-britt.jacobsen@svendborg.dk 
 

TEMADAG 



 
 

 
15.03.17: At leve med børn eller unge der har oplevet omsorgssvigt eller 

traumer – hverdagens udviklende samspil i plejefamilien. 
 

V/ psykolog aut. cand. psyk. Jesper Birch 

Har du undret dig over, hvordan dit plejebarn måske kan være på linje med eller langt foran sine 
jævnaldrende intellektuelt og føre fornuftige samtaler med dig det ene øjeblik, mens han eller hun i 
det næste reagerer som et lille barn? Eller hvorfor han/hun pludselig – tilsyneladende uden grund – 
eksploderer i vrede eller bryder grædende sammen?  
I vores hverdag med omsorgssvigtede eller/og traumatiserede børn og unge kan det ofte være fru-
strerende, at de reagerer uforudsigeligt og pludseligt, til tider i situationer der for os kan synes 
uproblematiske. 
Børn og unge, som har oplevet omsorgssvigt eller/og gentagne traumer, har stor sandsynlighed for 
svækket og mangelfuld udvikling, struktur, organisering og funktion af hjernen. Børnene kan som 
følge af skift, vedvarende frygt eller kaotiske omgivelser have manglet eller fået afbrudt de gen-
tagne, stimulerende og omsorgsmæssige oplevelser, der organiserer hjernen. 
Børnene kan heraf få adfærdsmønstre, der er baseret på at håndtere et liv, hvor den væsentligste 
opgave er at komme igennem dagen, måske med megen lidt hjælp eller beskyttelse. Hele nervesy-
stemet har fokus på overlevelse frem for udforskning og udvikling. Bruce Perry beskriver, at  
barnets nervesystem tilpasser sig denne kamp for at komme gennem dagen ved at forvente det 
uventede og være beredt.   
 
På dagen vil vi tage fat på hvordan vi kan forstå og håndtere børn og unges frustrationer, følelser 
og adfærd. Hvordan kan vi se deres ”dagsform” og hvordan kan vi regulere den og hjælpe den 
fremad så vi kan få en god dag? 
 
På kurset ser vi på:  

• Hjernens udvikling i et udviklingssensitivt perspektiv. 
• Forståelse og udvikling af børn og unge der har oplevet omsorgssvigt eller/og traumer 
• Hvordan vi kan forstå og arbejde med børn og unge der svinger meget i funktionsniveau? 
• Hvordan vi kan forstå og håndtere børn og unges problemer med at være i relationer?  

 
Jesper Birck, aut. cand.psych. Arbejder med udredning og intervention rettet mod børn og unge 
med udviklingstraumer. Desuden superviserer Jesper eks. plejefamilier og familiecentre, ligesom 
han holder tema/undervisningsdage om mentalisering, neuroaffektiv og neurosekventiel forståelser 
og tilgange. Er certificeret i Bruce Perrys neurosekventielle tilgang i såvel udredning som supervi-
sion. Tilgangen er en neurobiologisk og udviklingssensitiv tilgang til at forstå individets udviklingshi-
storie, ressourcer og vanskeligheder. Jesper har tidligere arbejdet som psykolog ved PPR, kom-
munal Børne- og familierådgivning, på opholdssted og været krisepsykolog.  
 

Mødested: Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. 
Tilmelding senest den 1.marst 2017 
Vi gør opmærksom på, at tilmelding er efter ”først til mølle” princippet. 
 
Tilmelding til: MaiBritt Jacobsen på mail:  
mai-britt.jacobsen@svendborg.dk  

TEMADAG 



 
 

 
05.09.17: Fra ydrestyring til selvkontrol af teenagere  

og Lov om Social Service § 76, Efterværnsregler: 
 

V/ Martin Hartmann Ditlevsen, pædagog, master i organisationspsykologi (MPO), kognitiv 

psykoterapeut og Bente Adolphsen, juridisk konsulent. 

 

 
En kognitiv proces, hvor du lærer hvornår du skal lede eller styre, og hvordan får du dine teen-
agere til at arbejde med, i stedet for imod – om ledelse og følgeskab. 
Den overordnede hensigt med den kognitive adfærds tilgang er, at øge personen/den unges be-
vidsthed om sig selv, fremme selvforståelsen og forbedre selvkontrollen gennem udvikling af mere 
hensigtsmæssige kognitive og adfærdsmæssige færdigheder. Unge fremtræder ofte selvcentreret 
og har vanskeligheder med at forstå og acceptere andres synspunkter. Det vil ofte være klogt at 
anerkende og acceptere denne position, ved at stille spørgsmål, som tager sigte på at klargøre, og 
forstå, den unges synspunkter, i stedet for med det samme at udfordre den unges egocentricitet. 
Hvis vi ikke anerkender dette, udvikles der en let oppositionel holdning, hvor den unge føler sig un-
der sigende pres for at skulle diskutere of forsvare sine synspunkter. 
 

 

Kurset indhold: 

- Få værktøjer og indsigt som vil opkvalificere jeres arbejde og forøge jeres trivsel. 
- Få viden om hvordan i som plejefamilie, leder processen og får følgeskab af de unge. 
- Få viden og værktøjer til bedre at sætte grænser, hvornår du skal forhandle, hvordan du skaber 
motivation og trivsel. 
Gennem denne dag prøver vi at få svar på følgende spørgsmål: Hvordan skaber i/du trivsel i pleje-
familien?  Hvornår skal vi som plejefamilie sætte grænser for de unge og hvordan?  Hvordan moti-
verer vi de unge?  Hvornår skal vi forhandle med de unge og hvordan? 
Få konkrete værktøjer som du kan bruge i din hverdag. 
 
Martin Hartmann Ditlevsen: 

Pædagog, Master i organisationspsykologi (MPO), Kognitiv psykoterapeut. Har siden 1997 haft er-
faring inden for det social pædagogiske område med børn, unge og deres familier, hvor af 10 års 
erfaring som leder på en behandlingsinstitution på forskellige niveauer. Arbejder på nuværende 
tidspunkt som konsulent med personlig udvikling. Uddannet pædagog og har en mastergrad i orga-
nisationspsykologi fra Roskilde Universitetscenter. Efteruddannet inden for både den psykodyna-
miske miljøterapi og den franske psykoanalyse(J.Lacan), Cert. Master hypnoterapeut. 
Har haft plejebørn siden 2004. Har aktuelt 2 plejebørn i alderen 14, 17 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMADAG 



 
Lov om Social Service, § 76, reglerne om efterværn (18 til 22 år). 
Efterværn: 

 
1. Hvem har ret til at få efterværn og hvilke typer foranstaltninger kan der være tale om.  
2. Hvilken kommune er ansvarlig for at træffe afgørelsen om Efterværn og de relevante foranstalt-
ninger.  
3. Hvilken rolle kan en plejefamilie spille i tiden inden det 18. år, hvor afgørelsen om Efterværn skal 
være truffet.  
 

Bente Adolphsen, juridisk konsulent: 

Har gennem mere end 30 år arbejdet med juraen i forhold til børn og deres familier – på statsamt, i 
amtsankenævn, 10 år i Århus Amt inden for servicelovens og adoptionslovens områder, 2 år som 
stabsjurist i Århus Kommune på børne- familieområdet, som ekstern underviser og vejleder på År-
hus og Ålborg Universiteter og 16 år som underviser i social- og forvaltningsret på Socialrådgiver-
uddannelsen i Århus.  
Gennem alle årene har Bente Adolphsen tillige løbende undervist og holdt oplæg og foredrag i 
hele landet for kommuner, politiet, psykologer, sundhedsplejersker, læger, skoler, foreninger og 
organisationer. 
 
OBS: Dagen opdeles således at Martin Hartmann Ditlevsen holder sit foredrag fra 9.00 til 12.00 og 
Bente Adolphsen er på fra 13.00 til 15.00 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødested: Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. 
 
Tilmelding senest den 22. august 2017. 
Vi gør opmærksom på, at tilmelding er efter ”først til mølle” princippet. 
 
 
Tilmelding til: MaiBritt Jacobsen på mail:  
mai-britt.jacobsen@svendborg.dk  
 
 
 



 

 
 

14.11.17: Børn, seksualitet og overgreb. 
 

V/ Morten Jarmer, cand. psyk, klinisk børnepsykolog og Lone Lyager, psykoterapeut. 
 
 

Kursusdagen vil omhandle følgende temaer: 

 
• Børns almindelige seksualitet og ualmindelige/ afvigende seksualitet – hvordan skelne? 
• Hvordan spotter vi seksuelt misbrug hos børn? 
• Hvilken behandling har seksuelt misbrugte børn brug for? 
• Hvordan skal vi som omsorgsgivere hjælpe barnet? 
• Incestfamiliens grænseproblemer og familiens kollektive benægten. 
• Hvorfor børn? Hvordan forstå at en voksen kan forgribe sig på et barn? 

 

 
Morten Jarmer, cand. psyk., klinisk børnepsykolog. Har i en lang årrække arbejdet med udsatte 
børn og unge og deres familier i privat og kommunalt regi. Er aktuelt ansat i Sct. Stefans rådgiv-
ningscenter, psykologhuset for børn og unge i Københavns Kommune, hvor han arbejder med be-
handling af seksuelt misbrugte børn, samt børn med akutte traumatiske kriser. 
 

Lone Lyager, psykoterapeut, medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Har i mange år arbejdet 
med rådgivning, undervisning og terapi i forbindelse med voksne, som i deres barndom har været 
udsat for seksuelle overgreb. Siden år 2000 har hun i Støttecenter mod incest gennemført en lang 
række gruppeterapeutiske forløb med misbrugte mænd. Lone Lyager er medforfatter til bogen ”At 
bestige bjerge, Gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd”, Forlaget Klim, 2015 (ny revideret ud-
gave), og er forfatter til rapporten ”De skjulte ofre – En håndbog til gruppeorienteret arbejde med 
pårørende til seksuelt misbrugte”.  Lone Lyager har siden 2003 haft egen klinik, Klinik for incestte-
rapi – www.incestterapi.dk -, i København. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødested: Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. 
 
Tilmelding senest den 01. november 2017. 
Vi gør opmærksom på, at tilmelding er efter ”først til mølle” princippet. 
 

 
Tilmelding til: MaiBritt Jacobsen på mail:  
mai-britt.jacobsen@svendborg.dk  

TEMADAG 



 

 
Neuropsykologi og Theraplay i plejefamilier Del 1 

05.05.17 v/ familieafdelingens psykolog og pædagogiske konsulenter Annelise Bruun og  
MaiBritt Jacobsen. 
 

I Familieafdelingen Svendborg Kommune arbejdes ud fra et fælles fagligt  
fundament, som har sit afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi.  
Den støtte og vejledning, som ansatte plejefamilier tilbydes fra Familiepleje-
teamet vil være funderet i denne teoretiske forståelse. 
I bestræbelsen på at implementere det faglige fundament vil vi igen i år til-
byde deltagelse på nedenstående temaaften.  
Som noget nyt i år følges op med en temaformiddag yderligere, hvor formid-
dagens indhold vil være rettet mod at omsætte teorien til praktisk anvendelig 
pædagogik i plejefamilierne. 
 
Formiddagens program:  
 
Denne temaformiddag har til formål at give plejefamilier viden om, hvordan  
omsorgssvigt i den tidlige barndom påvirker hjerneudviklingen hos barnet.  
Herudover vil forskellige tilknytningsforstyrrelse kort berøres og hvilke typer 
vanskeligheder disse typisk afstedkommer med plejebørnene.  
Desuden vil formiddagen indeholde en introduktion til den neuroaffektive ud-
viklingspsykologi, hvilket leder naturligt over i Theraplay som pædagogisk be-
handlingsform.  
  
Theraplay er oprindeligt en terapiform, som anvendes i behandlingsinstitutio-
ner.  
Metoden kan dog også tilpasses til behandling i plejefamilier.   
 
 
Mødested: Rådhuskantinen, Ramsherred 5700 Svendborg 
Temaformiddagen er i tidsrummet 9.00 – 12.00. 
 
 
Tilmelding senest den 05.04.17 
Vi gør opmærksom på, at tilmelding er efter ”først til mølle” princippet. 
 
 
 
Tilmelding til: Annelise Bruun på mail:  
annelise.bruun@svendborg.dk  
 

 

TEMAFORMIDDAG 



 
 
 

Neuropsykologi og Theraplay i plejefamilier Del 2 
19.05.17 v/ Familieafdelingens psykolog og pædagogiske konsulenter Annelise Bruun og  
MaiBritt Jacobsen. 
 
 
I forlængelse af temaformiddagen Neuropsykologi og Theraplay i plejefa-
milier Del 1 vil vi invitere til en formiddag, hvor der vil være mulighed for at 
drøfte konkret cases fra jeres hverdag. 
Med afsæt i vores fælles faglige fundament vil vi i fællesskab lave en faglig 
drøftelse af barnet. Vi vil sammen drøfte den pædagogiske tilgang, herunder 
forslag til Theraplay-inspirerede lege.  
 
Vi har valgt at begrænse deltager antal til 15 af hensyn til den enkeltes mulig-
hed for deltagelse i dialogen samt faglige udbytte. 
 
Vi opfordrer til, at I benytter jer af denne mulighed og medbringer en case. 
Det vil sige en kort beskrivelse af barnets reaktionsmønster, adfærd eller lig-
nende, som I ønsker sparring på.  
 
Skulle vi stå i den positive situation, at alle har medbragt cases, vil vi udvælge 
et passende antal. 
 
 
 
 
Vi gør opmærksomme på, at man også denne aften er underlagt sin 
tavshedspligt.  
 
Mødested: Rådhuskantinen, Ramsherred 5700 Svendborg 
Temaformiddagen er i tidsrummet 9.00 – 12.00. 
 
Tilmelding senest den 19.05.17 
Vi gør opmærksom på, at tilmelding er efter ”først til mølle” princippet. 
 
 
 
Tilmelding til: Annelise Bruun på mail:  
annelise.bruun@svendborg.dk 
 
 
 
 

TEMAFORMIDDAG 



 
 

 
 

22.10.17: Tidlig tilknytning- kroppen husker 
 
 
Kontakt og tilknytningserfaringer i de første to år af vores liv sætter sig i ordløse oplevelser og til-
stande i vores krop og nervesystem og præger hjernens udvikling. Jo tidligere og jo mere udsatte 
vi har været, desto hurtigere (gen)tænder de tilstande, når vi senere i livet indgår i relationer, vi op-
lever som trygge. 
 
På denne temaformiddag vil vi se på, hvordan vi tackler kontakten til disse ordløse tilstande hos os 
selv – og hvordan vi bedst hjælper vores plejebørn med at regulere og håndtere disse kropslige og 
følelsesmæssige tilstande. 
 
 

På denne temaformiddagen får du kendskab til: 
• Betydningen af tidlige tilknytningserfaringer. 
• Håndtering af kropslige tilstande og følelser. 
• Hvordan du kan hjælpe barnet gennem spejling.  

 
Oplægsholder 

Ulla Sofia Rung Weeke, krisepsykolog, specialist i psykotraumatologi og leder af skolen for psyko-
somatik. Har mange års erfaring som krisebehandler og har bl.a. beskæftiget sig med betydningen 
af tidlige tilknytningsmønstre i forhold til håndtering af stress og traumer senere i livet.  

 
 
 
 

 
 
 
Mødested: Rådhuskantinen, Ramsherred 5700 Svendborg 
Temaformiddagen er i tidsrummet 9.00 – 12.30. 
Der vil blive serveret kaffe og lidt brød fra kl. 8.30  
 
Tilmelding senest den 22.09.17 
Vi gør opmærksom på, at tilmelding er efter ”først til mølle” princippet. 
 
 
 
 
 
Tilmelding til: Annelise Bruun på mail:  
annelise.bruun@svendborg.dk 

TEMAFORMIDDAG 



Temadage for plejefamilier ansat i Svendborg Kommune 
i statusrapportskrivning. 

 V/ jeres 4 familieplejekonsulenter: Susanne Ryttov, Kristina Sandberg, Helle Thobo-Carlsen 

og Monica Grundal. 

 

 

Der er følgende datoer planlagt: 

 
23.02.17 kl. 9-12 i Undervisningslokalet 3. sal Ramsherred 
18.05.17 kl. 9-12 i Gæstekantinen 3. sal. Ramsherred 
07.09.17 kl. 13.30 – 16.30 i Undervisningslokalet 3. sal Ramsherred 
30.11.17 kl. 9-12 i Gæstekantinen. 3. sal Ramsherred 

 

 

 Formiddagens indhold vil være: 
 

- Formiddagen vil starte med at vi gennemgår, hvad man skal være opmærksom 
på, når man skriver en status, herunder hvilke krav der stilles. Vi vil gennemgå, 
hvad den skal indeholde punkt for punkt.   
Endvidere vil vi fortælle jer om, hvad statusrapporten skal anvendes til og 
hvordan den indgår i det fremadrettede sags arbejde omkring barnet. Vi vil 
også fortælle om, hvordan I skal formulere jer præcist og objektivt, og gerne 
med eksempler og citater. Vi vil også gennemgå nogle eksempler for jer, her-
under hvordan det ikke skal gøres! 

- Vores oplæg skulle gerne efterlade Jer med en lyst til at skrive Jeres næste sta-
tus. Det er sikkert ikke nemt de første par gange, men så får I den fornødne 
hjælp til det, og I vil opdage, at det bliver lettere og lettere for hver gang. I vil 
så opdage, at statusrapporterne bliver en slags “historiebog” for jer, i forhold til 
Jeres plejebarns udvikling, herunder hvordan Jeres indsats lykkes. 

- Vi vil så efterfølgende arbejde videre med jeres egne statusrapporter. 
- I har inden Temaformiddagen arbejdet med jeres egen statusrapport der-

hjemme. Måske er I gået i stå under et punkterne, eller er blevet i tvivl om, 
hvorvidt I kan skrive” dette eller hint”, så I tager den skrevne status med, så 
langt I nu er nået. 

 
 
I får senere besked på hvad I skal medbringe. 
 
 
Tilmelding senest en måned før de planlagte datoer 
 
Tilmelding til: Annelise Bruun på mail:annelise.bruun@svendborg.dk  
 


