København, januar 2019

TV dokumentar serie - ”MOD på skolen”
Har du og din familie lyst til at deltage i en TV dokumentar?
Har I som skole interesse i at deltage i spændende udviklingsforløb?
TEMATIKKER:
SKOLEVÆGRING – ANGST – ENSOMHED – SKILSMISSE - MOBNING o. lign.
Problematikker, der står i vejen for enten at deltage i skolelivet og eller vanskeliggør det!
Vi søger efter familier med børn, der oplever at have vanskeligt ved at deltage i skolen, som bokser med
skolevægringsproblematikker, angst, skilsmisse eller lignende vanskeligheder. Programmet vil undersøge,
hvordan børn kan hjælpes tilbage til en hverdag i trivsel – hvor eksempelvis angst eller andre problematikker
ikke længere står i vejen for at deltage i skole- og fritidsliv.
Programmerne skal ligeledes illustrere, hvordan fagpersoner (lærere og pædagoger) omkring barnet støtter
bedst muligt.
Metodisk anvendes Organisations- og familieopstilling.
Opstilling er en metode, der understøtter samtaler med barnet, familien og også fagpersonerne omkring barnet.
Programmerne skal undersøge og belyse, hvordan opstillingsmetoden kan være med til at støtte barnet og
familien. De skal synliggøre problematikker og give redskaber til positive forandringer for barnet og familien.
Metoden understøtter positive forandrings-processer på individ og gruppeplan.
I forbindelse med forberedelserne til programmet ledes efter familier og skoler, der kan se potentialet i at
arbejde med konkrete problematikker med en erfaren professionel familieterapeut og konsulent om at skabe
disse forandringer. OG som har lyst og mod på at lade sig filme til dette? Vi vægter etik højt og vil derfor være
omhyggelige med at finde familier og skoler, som vurderes egnede til deltagelse. Problematikkerne skal derfor
være af en art, som både deltagerne og vi vurderer kan tåle at blive vist på tv og er etisk ordentlige for alle
parter at deltage i.
Lyder dette interessant?
Er du forældre, fagperson eller skoleleder og vil du høre mere, håber vi, at du vil kontakte nedenstående for
mere information.
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