
Temadag med Røde Kors Akademiet 8.maj 2019 

Når flygtningebørn mister deres tryghed – hvordan kan du støtte dem? 
 

 
 

Målrettet lærere, pædagoger, DSA- og AKT vejledere samt familiekonsulenter 
 
Efter Finanslovens udlændingestramninger i november 2018 og paradigmeskiftet i februar 2019 – oplever 
både lærere og pædagoger, at mange elever med flygtningebaggrund har mistet motivationen og evne til 
at lære, og uvisheden og angsten for det ukendte fremkalder voldsomme følelser. Utrygheden smitter de 
andre elever, og det skaber spørgsmål og øgede krav til dig, som ansat.  
Hvordan håndterer du det? 

 
Få viden om situationen og værktøjer til at håndtere børnenes, familiens og din egen usikkerhed og 
afmagt på vores næste temadag. Dagens program svarer bl.a. på: 
 
Fakta - baggrunden og processen for inddragelse af opholdstilladelser. 
I får viden om, hvad familierne meddeles, tidsperspektivet og hvad familierne skal tage stilling til. Vi 
gennemgår, hvad der sker, hvis de medvirker eller ikke medvirker, og hvor familierne kommer hen.  

Kontakten med forældre og børn. 
Vi klæder dig på til at støtte familierne bedst muligt i processen, og til at ruste dem til måske at starte en 
ny tilværelse i et nyt land. 
Vi arbejder med det gode farvel, og hvorfor det er vigtigt at bevidne processen for barnet. Vi arbejder 
også med, hvad der sker, når man mangler farvel - det gælder både børn og voksne, de der bliver og de, 
der rejser.  

 
Vores erfarne fagpersoner ruster jer til at være i opgaven, også med fokus på egenomsorg. 
Hvorfor påvirkes vi fagprofessionelle i særlig grad? Hvad gør vi ved vores oplevelser af afmagt og 
muligheder for at handle? Du får redskaber til at være i opgaven med børn og familier, når det bliver 
følelsesmæssigt svært. 
 
Hvornår: onsdag den 8. maj 2019 kl. 9.30-16  

Hvor: Blegdamsvej 27, 2100 Kbh. Ø 
Pris: 995kr inkl. forplejning 
Tilmelding: til konsulent Mia Panvil på mipa@redcross.dk eller via Rodekors.dk/rode-kors-akademiet 


