
Familieplejernes dag den 1. september 2016 

Social Pædagogerne Kreds Nordjylland inviterede den 1st. september Kredsens 

familieplejemedlemmer til et spændende oplæg om Theraplay med Psykolog Anders 

Holmgaard og Familiebehandler Tanja Vejsnæs fra Svendborg Kommune, som gav os 

et blik ind i hvorfor Theraplay er et godt redskab for familieplejer som modtager børn 

med tilknytnings vanskeligheder. 

De 25 Familieplejer som denne dag hørte oplægget var meget optaget af emnet, og 

kunne alle gå hjem med en indsigt i hvad Theraplay bygger på, og kunne også i 

relationen med barnet der hjemme bruge elementer derfra. Det var en meget lærende 

og berigende dag.  Vi afholder endnu en temadag, dog lidt kortere om emnet og 

håber at I, der læser dette bliver inspireret og får lyst til at deltage. Hermed et ønske 

om at vi ses, og hermed et kort resume af hvad Theraplay er:  

Theraplay er en relations baseret, som er interaktiv, fysisk og sjov. Metoden er 

udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteorien, og dens livsnerve er den sunde, 

afstemte interaktion mellem omsorgspersonen og barnet. Theraplay bliver brugt til 

børn og unge med sociale-, følelses-udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. 

Målet er at skabe tilknytning, selvregulering, tillid og skabe glæde og engagement, 

således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere aldersvarende sammenhæng 

derhjemme samt i skole og fritid. 

Således fokuserer Theraplay ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets 

udviklingsniveau. Tillige betragtes her-og-nu oplevelsen mellem barnet og den 

betydningsfulde voksen som et mal i sig selv, og etableringen af mødeøjeblikket anses 

som grobund for at skabe en aktiv og følelsesmæssig forbindelse de to imellem. 

Med legen som ramme for behandling guider Theraplay-terapeuten på en engageret 

vis omsorgspersonen og barnet i at opbygge glædesfyldt samspil, ligesom 

omsorgspersonen støttes i at møde barnet i dens nærmeste zone for udvikling i 

udfordrende aktiviteter i tilegnelsen af følsom og organisere de berøring i 

omsorgsfulde aktiviteter.  

At engagere sig i hinanden på denne måde hjælper omsorgspersonen til at regulere 

barnets adfærd og formidler kærlighed, glæde og sikkerhed til barnet. Dette gør, at 

barnet føler sig tryg og taget sig af, ligesom det hjælper barnet til at føle sig 

forbundet og værd at elske. Metoden tilbyder således genoprettende følelsesmæssige 

erfaringer og dermed nye muligheder for at bedre tilknytning og for at skabe tryggere 

indre repræsentationer. 

Man kan sige, at ”Theraplay bygger relationer indefra og ud.” 

Afslutningsvis skal der herfra lyde stor Tak for engagementer til deltagerne og til de to 

meget kompetente oplægholdere.  

Opsamlingsdato 23. september 

Husk vi afholder et ”opsamlings heat” den 23 september kl. 9.30-13.00 på Skansevej 

90 b i Nørresundby. Vi byder på kaffe og et rundstykke fra kl. 9.30-10.00 hvorefter 

Anders og Tanja overtager scenen!  


