VELKOMMEN
TIL BOG-RECEPTION.
VI UDGIVER
BØRNEBOGEN:

GO

FREDAG
d. 6.10.17.
kl. 13-15

– min ultimative
guidebog før,
under og efter
vores ophold i
udlandet

RECEPTION PÅ

Center for
Familieudvikling,
Østergade 5,1.
1100 København K.

Vores nye guidebog for børn, der er udstationeret med deres
familie, er udkommet og i den forbindelse vil vi gerne invitere
organisationer, der udstationerer medarbejdere, og tidligere
udstationerede familier, børn såvel som voksne til reception.
Der vil være en let og festlig servering for både børn
og voksne og eftermiddagen byder på:
• Musikalske indslag
• Foredrag: Børns vilkår under udstationering. Hvordan kan
udsendende organisationer og forældre bidrage til bedre
udstationering og hjemstationering for børnene v. psykologspecialist Maria Techow, der har mange års erfaring med
udstationerede familier.
• Indlæg fra tidligere udstationerede børn og voksne, der
fortæller deres personlige beretninger.
• Offentliggørelse af bogen
• Sideløbende aktiviteter for børnene

TILMELDING:

Senest d. 29.10.17
på Center for Familieudviklings
hjemmeside
www.familieudvikling.dk
eller direkte til
kontakt@familieudvikling.dk
Efter reception om eftermiddagen
kl. 15.30-17 vil der være mulighed
for at børnene kan deltage i en
børnegruppe for børn, der har været
udstationerede, hvor de gennem
leg og samtaler vil møde andre
børn, der lige er kommet til
Danmark og få mulighed for at
afprøve bogen sammen. Forældre
tilbydes kaffe og mulighed for at
netværke med andre forældre.

Bogen er skrevet af psykologer
i Kompetence-enhed for
udstationerede i Center for
familieudvikling i samarbejde
med børn og unge, der har været
udstationeret gennem længere
tid af deres barndom.

I DAGENS
ANLEDNING
Køb
bogen
til
kampagnepris:

200 KR
For både børn og voksne kan det være en stor omvæltning at
flytte til udlandet og være udstationeret i en periode og ikke
mindst at skulle rejse tilbage til Danmark og falde til igen.
Det har stor betydning for børnenes trivsel, at de har trygge og
nære relationer, at de kan opleve sammenhæng i deres tilværelse,
så de kan forstå og håndtere de udfordringer, de vokser op med
og kan skabe mening i deres liv.
Bogen guider børn fra 6-13 år til at skabe mening og sammenhæng
ved at skrive, fortælle, tegne, samle minder, og dele det med
andre ved at lave en særlig fortælling om deres liv før, under
og efter udstationeringen. Bogen
støtter børnene til at sætte ord
på og til at dele tanker, følelser og ideer med deres allernærmeste familie og med deres gamle
såvel som nye venner, så kontakten kan bevares og relationerne
styrkes.

FRA
BOGENS
BAGSIDE

Børnene vil få hjælp gennem bogen
til at forstå og finde gode strategier til de nye udfordringer en
flytning til et andet land giver.
Bogen er spækket med citater fra
børn, der selv har været udstationeret, der giver gode råd, og
beskriver, hvordan de selv har
oplevet livet før, under og efter
udstationeringen. Bogen er oplagt
som udgangspunkt for samtaler
mellem børn og voksne, eller børn
i børnegrupper, klasser og på
tværs af kultur, landegrænser og
opvækstland.

Arrangører:
Center for Familieudvikling | Kompetence-enhed for udstationerede
Østergade 5,1, 1100 København K | tlf: 35 12 16 17
www.familieudvikling.dk

