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Indbydelse til en spændende kursusdag 
”Kognitiv terapi – modeller og metoder der virker!” 

Der er hjælp på vej, hvis du arbejder med børn og unge med psykosociale og adfærdsmæssige udfordringer. På 
vores kommende kursusdag får du helt konkrete redskaber til den store udfordring i arbejdet med udsatte børn 
og unge. Reserver derfor torsdag den 27. oktober 2022 til en spændende kursusdag med kognitiv 
psykoterapeut Christian Gadegaard. 

 

Indhold: Kognitiv terapi er den mest udbredte af de psykoterapeutiske hovedretninger i dag. 

Metoden er videnskabelig veldokumenteret og anerkendt som en af de allermest effektive 

interventionsmetoder i arbejdet med en bred vifte af menneskelige problemstillinger. 

  Kurset giver en forståelsesramme for den kognitive arbejdsmetode, og har som formål at 

være en øjenåbner og inspirationskilde for kursisterne til at anvende helt konkrete og 

praktiske færdigheder fra den kognitive metode i deres arbejde med udsatte børn og unge. 

Kursuset indledes med en kort teorigennemgang, hvorefter kursusformen består af korte 

oplæg, efterfulgt af mange konkrete eksempler vekslende med praktiske øvelser og træning 

på metodens anvendelse. Kursisterne inviteres til dialog, hvor der også vil være mulighed for 

fælles drøftelse af deltagernes egne problemstillinger i arbejdet med udsatte børn og unge 

med udgangspunkt i metodeanvendelse. 

 
Underviser:  Christian Gadegaard har mere end 20 års erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge. Han 

har bl.a. arbejdet på behandlingshjem, været leder af et kollegielignende opholdssted og 

haft mange forskellige støtte- kontaktpersonsopgaver til børn, unge og familier.  

Christian arbejder primært med supervision, terapeutiske- og behandlingsmæssige opgaver i 

dag.  

 

Christian er uddannet kognitiv psykoterapeut, certificerede konfliktmægler og er ligeledes 

uddannet indenfor de evidensbaserede behandlingsprogrammer; FFT (Funktionel 

familieterapi), TFCO (Treatment Foster Care Oregon) og KEEP (Keeping Foster Parents 

Trained and Supported).  

 

Sted:  CESA, Odensevej 70, 5750 Ringe. 
 
Tid:  Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 9.00 – 15.30.  
 
Målgruppe:  Kursuset henvender sig til fagpersoner, der dagligt arbejder med udsatte børn og unge på 

opholdsstedet, institutioner og i plejefamilier. 

Pris: Kr. 800,00 inkl. morgenmad, frokost, frugt og kaffe. For medlemmer af CESA er prisen kr. 700,- 

Tilmelding til dagen bedes ske på mail til: post@cesa.dk  senest torsdag den 20. oktober 2022  
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