KIFF
Kursus I Fælles Forældreansvar
(for forældre der er skilt)

Kursus I Fælles Forældreansvar.
Har til formål at give Jer viden/ inspiration og redskaber til at tage vare
på Jeres børn efter skilsmissen og til
at skabe et godt forældresamarbejde med udgangspunkt i børnenes
behov.

Hvad er KIFF ?
KIFF står for Kursus I Fælles Forældreansvar.

Tema 1: De voksne i brudprocessen.
Tema 2: Indledning til kommunikation.
Tema 3: De voksnes samarbejdsformer.
Tema 4: Børn i brudprocessen.

I får hjælp til at se jeres situation med
nye øjne – ikke mindst med jeres
børns øjne.
I alt for mange skilsmisser ender
barnet med at står midt imellem Jer
forældre.

Tema 5: Kommunikation og samarbejde.

Giver redskaber til at få en bedre
kommunikation og et større indblik i
hvilke udfordringer, i som skilte forældre kan stå med.

Tema 8: Vejen videre.

”man skal ikke dele børn, men man
skal deles om ansvaret og omsorgen
for børnene.”
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Hvad lærer I på KIFF?

Tema 6: At møde børn, hvor de er.
Tema 7: Bopæls- og samværsaftaler.

Hvordan foregår
KIFF kursus ?
Kurset løber over ca. 12 timer fordelt
på 4 gange, en gang ugentlig på en
hverdags aften
Der vil deltage 4-6 skilte par.
Kurset vil bestå af forskellige oplæg
fra 2 gruppeledere og efterfølgende
individuelt/par refleksionsopgaver.

Hvem er KIFF for?

Kontakt og information
For kontakt, tilmelding og yderligere
information, kan der rettes henvendelse til familiehuset.
Familiehuset
Horsebækvej 99
5450 Otterup
Tlf. 64828490
Bedst mellem 9-10
Kurset er gratis og udbydes i samarbejde med center for familieudvikling. www.familieudvikling.dk

For forældre der er skilt, og har børn
under 18 år, som ønsker bedre forståelse og samarbejde i forhold til
fælles forældreansvar.
Forældre der har taget beslutningen
om at ville skilles og men endnu ikke
har effektueret det.
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”Når samarbejdet ikke fungerer, er
det væsentligt at blive opmærksom
på, hvad man selv kan ændre, frem
for kun at fokusere på, hvad den
anden skal- eller ikke skal gøre.”

Familiehuset
Horsebækvej 99
5450 Otterup
Billederne er venligst udlånt af
Center for familieudvikling
www.familieudvikling.dk

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
www.nordfynskommune.dk

