Den svære samtale med forældrene (Aarhus)
Underviser|

Svære samtaler fylder mere og mere i dagpasningen og det udfordrer den sædvanlige, pædagogiske samtale. Det
kan f.eks. handle om uenighed om sovetider, urolige børn, madkassen, "særligt sensitive", opdragelse, skilsmisse
eller manglende omsorg.
Bliv klædt på til at tage den svære og nødvendige samtale med forældrene.
Pædagogisk personale er generelt dygtige til den anerkendende samtale. Omsorgsfuldhed og empati. Men til
tider gør selvsamme, at kommunikationen bliver for uklar. Des mere uklar man er i sine budskaber, des flere
misforståelser opstår der. Forældre har brug for klar tale.
Forældregenerationen er under forandring. Hvad man før tog for givet, at de havde som paratviden, ved de ikke
meget om, mens internettet samtidig er klar med mindst 1000 gode forklaringer. Til alt mellem himmel og jord.
Derfor har forældre generelt et øget behov for råd og vejledning.
Normer, opdragelse, moral, kost og søvn er nogle af de emner, som er i spil. Og det er ikke altid, at dialogen er
helt let. Til tider er den ligefrem konfliktfyldt.
Det er derfor afgørende, at det pædagogiske personale føler sig klædt på til at tage hul på det svære emne. Men
hvordan forbereder man sig til samtalen og hvordan skal man tackle de mange svære følelser og spørgsmål?
Læge Vibeke Manniche giver gode råd om den svære samtale og hvordan den kan gøres til den befriende samtale.
Bland en smule af lægens autoritet med pædagogens empati og den rette cocktail er mixet.
Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt
vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.
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