Inbjudan
från GR

Tejping – gestaltande kommunikation
24 september och 15 oktober 2018
Välkommen till en tvådagars grundkurs!

T

ejping är en metod, ett förhållningsätt som hjälper människor, både vuxna och barn
att visuellt gestalta och förstå sina upplevelser och olika händelser de varit med om.
Det kan vara nätverket, livslinjen, livssituationen eller en traumatisk upplevelse. Det
kan också användas för att förbereda och därigenom trygga personen inför en situation
eller möte som ska genomföras. Skeendet utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på
ett bord eller i en sandlåda som står i bordshöjd. Terapeuten deltar själv genom sin alter
ego-figur. Miniskulpturmaterial som används är målade träfigurer, hus, staket, bilar,
möbler, djur mm.
Tejping bygger på Barnorienterad familjeterapi, BOF, som är en arbetsmodell som har
samspelet i fokus och som ger ett barnperspektiv i familjearbetet. Upphovsman är den
norske barnpsykologen Martin Soltvedt. Metoden har kopplingar till narrativ teori,
Michael Whites och David Epstons externaliseringsbegrepp och Tom Andersens tankar
om inre och yttre samtal.
Metoden används vid behandling och utredning av barn, ungdomar och familjer inom
till exempel socialtjänst, barnpsykiatri, barnhälsovård och habilitering.

Se baksida för kursinnehåll och anmälan.
Detta är en aktivitet inom handlingsplanen för kompetens och stabilitet inom
myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna.

Kompetens och stabilitet

Barn och unga

Tejping – gestaltande kommunikation
24 september och 15 oktober 2018
KURSINNEHÅLL

Medverkande

2-dagarsutbildningen ger dig en
grundläggande förståelse för hur arbetet
med barn, ungdomar, familjer och vuxna
med olika problemställningar kan utvecklas
med hjälp av Tejping. Du lär dig att använda
Tejping i behandling och kartläggande
samtal. Visualiseringen och externaliseringen
förstärker barnets och den vuxnes narrativa
förmåga när orden inte räcker till.

Anna Merje Larsson arbetar som familjebehandlare på
Grynings Familjecentrum Göteborg och har mångårig
erfarenhet av Tejping och BOF i familjearbete, och har
också hållit kurser i Tejping.
Sara Pang har flerårig erfarenhet av att arbeta med
Tejping och BOF i familjearbete inom såväl socialtjänst
som BUP. Hon arbetar nu som socionom och
samordnare på Hjällbo Familjecentral, ANS, och utbildar
även i Tejping och BOF.

Utbildningen riktar sig främst till dig som
har minst två års erfarenhet av psykosocialt
arbete.

Tid

Målsättning med utbildningen: Hur kan jag
använda Tejping på mitt sätt i det dagliga
arbetet?

Plats

24 september och 15 oktober 2018 kl 09.00–16.00.
12 december 2018 kl 09.00–13.00.
Utbildningen ges i Göteborg. Lokal meddelas i
bekräftelse som skickas cirka 10 dagar innan kursstart.

Avgift

DAG 1: 24 SEPTEMBER 2018

6 500 kr exkl. moms för GR:s medlemskommuner.
7 500 kr exkl. moms för övriga.
I kursavgiften ingår 2-dagars grundutbildning samt en
fördjupningsdag. Fika och lunch ingår.

Grunderna i Tejping
Bakgrund, ramar, material och
fallbeskrivningar. Övningar för att träna
olika förhållningsätt i tejping.

Anmälan

DAG 2: 15 OKTOBER 2018

Genomgång av teoretisk förankring med
koppling till fallbeskrivningar
Deltagarna redovisar ett genomfört
Tejpingsamtal i halvgrupp

Anmälan görs direkt genom att klicka här
Vid frågor kring anmälan kontakta
GRkurskonferens@grkom.se
Sista anmälningsdag: 4 september 2018
Deltagarantalet är begränsat. Max 15 deltagare.

Upplysningar

Nicholas Singleton, tel. 031-335 50 81,
nicholas.singleton@grkom.se

UPPFÖLJNINGSDAG: 12 DECEMBER 2018

Fortsatt presentation av eget arbete
Genomgång av Samhandlingsplansch

Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

