Dialog mod Vold tilbyder kurset
”Familieterapi i arbejdet med vold i nære relationer
– del 1 & 2 ” ved Justine van Lawick
UNDERVISEREN

Justine van Lawick er klinisk psykolog og familieterapeut.
Hun er medstifter af Lorentzhuis, Center for Systemisk
terapi og Undervisning & Konsultation i Haarlem,
Holland. Hun er senior trainer i bl.a. Holland, og har
igennem sin mangeårige karriere beskæftiget sig med
forskellige aspekter af det terapeutiske arbejde med vold i
nære relationer. Justines primære interesseområder er
adresseringen af voldelig adfærd og dæmonisering i par og
familier. Hun er optaget af hvordan vi kan møde alle
involverede familiemedlemmer uden bebrejdelse eller
fordømmelse, men i stedet med omsorg og medfølelse.
Af andre interesseområder kan arbejdet med marginaliserede familier nævnes.
Justine har de seneste par år undervist over hele Europa i behandlingsprogrammet No
Kids in the Middle, et flerfamilieterapeutisk program for familier med forældre i
højkonfliktskilsmisser.
Søgen efter energi og vitalitet midt i tragedier er en helt central aspekt af Justine van
Lawicks arbejde. Hun har publiceret en række artikler og bøger, bl.a. bogen Intimate
Warfare – regarding the fragility of family relation fra 2009, der handler om hendes
mangeårige arbejde med parterapi i forbindelse med partnervold.
MÅLGRUPPEN

Kurset er målrettet psykologer og terapeuter, der enten arbejder med eller interesserer sig
for vold i nære relationer og/eller højkonfliktfamilier. For eksempel vil kurset være oplagt
for psykologer i kommunale familiebehandlingsteams, børnehuse, familiehuse, krisecentre
og lignende.

FORMÅL OG INDHOLD

Kurset vil med udgangspunkt i systemiske og familieterapeutiske tilgange omhandle
arbejdet med familier præget af intrafamiliær vold. Kurset vil give dig indblik i overordnet
teoretisk viden om familieterapi og feltets perspektiver på vold i familien. Der vil blive
fokuseret på hvordan man kan forstå måden hvorpå hele familien involveres i de
destruktive mønstre, der opstår i forbindelse med vold. Samtidig vil der blive fokuseret på
hvordan man kan arbejde med hele familiens involvering, og de mange dilemmaer dette
arbejde medfører.
Justine van Lawicks udgangspunkt er et opgør med den berøringsangst vi ofte oplever i
forbindelse med at sætte konfliktfyldte par og familier i samme rum. Hun mener nemlig at
vi påvirker familiesystemet, uanset om vi afholder individuelle samtaler eller
familiesamtaler. Forskellen er at vores effekt på familiesystemet bliver mindre tydelig, hvis
vi udelukkende gør brug af individuelle samtaler.
Kursets første del vil indeholde en indføring i det familieterapeutiske felt med fokus på
de største teoretiske og metodiske retninger herfor, samt de centrale begreber og den
historiske udvikling fra et individuelt fokus til et øget fokus på kontekst og relationer.
Dette vil danne udgangspunktet for arbejdet med vold i familien.
Justine vil præsentere sin tilgang til hvordan vi kan forholde os til familierne vi arbejder
med, og hvilke særlige forhold vi skal være opmærksomme på, når vold er en del af de
problematikker, der præger familien.
Kursets anden og sidste del forudsætter at du har deltaget i kursets første del, da del 2 vil
indeholde en opfølgning på det introducerende kursus om familieterapi i arbejdet med vold
i nære relationer. Du vil her få mulighed for at eksperimentere med dine erfaringer og
videreudvikle de kompetencer du har fået i dit arbejde, med de greb og perspektiver
kursets første del introducerede. Del 2 vil være af mere praksisnær karakter end del 1, og
deltagerne forventes at medbringe egne sager, som der vil arbejdes med gennem rollespil
og andre øvelsesprægede aktiviteter.
UNDERVISNINGSFORM

Kurset vil tage udgangspunkt i dialogpræget undervisning. Det vil indeholde
gruppedrøftelser, overvejelser og rollespil, og fordrer dermed aktiv deltagelse. Deltagernes
egne erfaringer og sager inddrages undervejs.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Kursets første del forventes godkendt af Dansk Psykologforening som gældende for
modulet Familieterapi: teori og intervention I. Kursets anden del forventes godkendt for
modulet Familieterapi: teori og intervention II. Det er ikke muligt at få godkendt del 2
hvis ikke man har deltaget i kursets første del.

Tid og sted: Kurset vil foregå på Dialog mod Volds adresse. Vi bor på Struenseegade 9, 4.
sal, 2200 København N. Del 1 vil foregå kl. 10-17 den 31. oktober 2018 og kl. 9-16 den 1.
november 2018. Del 2 vil foregå kl. 10-17 den 13. marts 2019 og kl 9-16 den 14. marts
2019.

Varighed: Hver kursusdel består af 12 undervisningstimer. Tilmelder man sig både 1. og 2.
del – som vi anbefaler - er det i alt 24 undervisningstimer.

Pris: Pris for 1. del af kurset er 3500 kroner. Pris for både 1. og 2. del af kurset er 5500
kroner.

Sprog: Kurset vil foregå på engelsk.

Tilmelding: Der er kun få ledige pladser på kurset, og tilmeldingen foregår efter først til
mølle-princippet. Du tilmelder dig ved at sende en mail til
anne.fabricius@dialogmodvold.dk.

