
www.facebook.com
/AOFKursushuset

ICDP niveau 1
-Uddannelse i Relations- og Ressourceorienteret pædagogik

Uddannelsen giver mulighed for, at deltagerne udvikler relations kompetencer i forhold til 
børn med behov for særligt hensyntagen og støtte. Det primære sigte er, ud fra en ressour-
ceorienteret tilgang, at sætte fokus på relations arbejde mellem børn og deres professionelle 
voksne ved:
• At give deltagerne en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og  
 ressourceorienterede pædagogiske arbejde.
• At give deltagerne en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse  
 og analyse af samspil.
• At give deltagerne udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med  
 børn, forældre og kolleger.

Der er 6 undervisningsdage fordelt over ca. 6 måneder, hvor indholdet primært vil tage 
udgangspunkt i principperne om teambaseret læring gennem deltagernes beskrivelser, 
analyser, refleksioner, logbogsskrivning og videooptagelser samt feedback af egen praksis 
ud fra de 8 samspilstemaer.
I mellem undervisningsdagene er der praksisperioder, hvor deltagerne arbejder med 
opgaver, som fokuserer på samspillet med børn.
Den 1. undervisningsgang afklares Samtykkeerklæringer mv.
Video analyse er en central del af undervisningsgang 4, 5 og 6. Det er derfor vigtigt, at 
deltagerne har den nødvendige adgang til såvel video kamera / iPad samt mulighed for at 
gennemse og analysere video klippet.

 

Der udstedes kursusbevis efter tilfredsstillende gennemførelse af uddannelsen.

Periode: Efter aftale. 6 dage fra kl. 9.00 til 15.00
Sted: På arbejdsstedet/Efter aftale 
Deltagerbetaling v/16 deltagere: kr. 1.750,- excl. moms pr. deltager
Kontaktperson:  Jeanette Tagmose Nilsen tlf. 72 13 23 08 e-mail: jtn@aofnord.dk  
Underviser: Certificerede ICDP Trainere og undervisere
Se mere på: www.aofnord-kursushuset.dk 
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De otte samspils-
temaer:

1. Vise positive 
følelser – vise at 
man er glad for 
barnet  

2. Tilpasse sig 
barnet og følge 
dets initiativ 

3. Tale til barnet om 
ting, det er optaget 
af og prøve at få 
den følelsesmæs-
sigsamtale i gang.  

4. Give ros og 
anerkendelse for 
det, barnet kan

5. Hjælpe barnet 
med at fokusere 
dets opmærksom-
hed 

6. Give mening til 
barnets oplevelser 
af omverdenen og 
udtrykke entusias-
me

7. Uddybe og give 
forklaringer

 8. Hjælpe barnet    
    med at kontrollere  
    sig selv ved på en   
    positiv måde at  
   sætte grænser 
   det. 

   
 Det anbefales deltagerne, at læse Karsten Hundeides bog: ”Relationsarbejde i institu-
tion og skole” Bogen vil danne udgangspunkt for uddannelsesforløbet, da den første 
del på ca. 60 sider danner grundlag for niveau 1.  Derudover anbefales det, at læse 
litteratur der tager udgangspunkt i relations- og ressourceorienteret pædagogik –  
relateret til dit arbejdsområde.

   
           Forhåndsgodkendt af den kommunale kompetencefond.


