
Trygheds
Cirklen
– et forældreforløb i 
   Trygt & Sundt Videre

Et udviklingsprojekt mellem dagtilbud 
og sundhedsplejen i Faxe Kommune

Vi håber at kunne afholde flere forløb i efteråret 2019. Når du/ I har meldt jer 
til et forløb, så kan I regne med, at det altid afholdes på samme ugedag, samme 
tidspunkt og samme sted. Ved helligdage kan der dog gå 2 uger imellem, at I mø-
des. Dato for første gang I mødes, får I hurtigst muligt efter tilmelding.

Forløb i efteråret 2019 og hvem du/I skal kontakte for at høre 
mere eller tilmelde jer på det forløb der passer jer bedst.

Tirsdag kl. 14.30-16.00, Faxe Sundhedscenter: 
Sundhedspl. Dorthe Hermansen
Mail: herma@faxekommune.dk 
Mobil: 61683487

Onsdag kl. 08.30-10.00, Frederiksgade 9 i Haslev: 
Sundhedspl. Susie Holm Hedegaard
Mail: SHE@faxekommune.dk 
Mobil: 22999965

Onsdag kl. 15.00-16.30, Frøgårdsvej 13 i Haslev: 
Sundhedspl. Anette Borrell 
Mail: anbo@faxekommune.dk 
Mobil: 23643936

Torsdag kl. 17.00-18.30, Faxe Sundhedscenter: 
Sundhedspl. Rikke Ingemann Lind 
Mail: rijo@faxekommune.dk 
Mobil: 29841831



Som en del af udviklingsprojektet Trygt & Sundt Videre tilbyder dagtilbud 
og sundhedsplejen i Faxe Kommune, TryghedsCirklen forløb. 

Hvorfor tilbyder dagtilbud og sundhedsplejen 
TryghedsCirklen forløbene?  

Det gør vi, fordi vi ved at:
• Alle forældre ønsker at give deres barn en tryg opvækst. Og alle kan 

opleve at forældrerollen kan være meget udfordrende og det derfor kan 
være svært at skabe den tryghed i hverdagen.

• Udfordringerne mange oplever er for eksempel: mange konflikter med 
barnet i hverdagen, at barnet er svært at trøste, at barnet er usikkert 
i forhold til andre børn og voksne eller det kan være svært at sætte 
grænser for barnet. 

• Forløbet TryghedsCirklen kan give dig nye måder at skabe en tryg 
hverdag for dit barn ved at du ser og handler på dit barns adfærd med 
en anden viden end tidligere. I forløbet får du også mulighed for at blive 
mere opmærksom på dine egne reaktioner i forhold til de udfordringer 
dagligdagen som forælder kan give.

Forløbet er noget for dig eller jer hvis 
• Du har et ønske om at forstå dit barns behov og signaler og du vil have 

nye måder til, hvordan du kan imødekomme disse.

• Du ønsker at gå på opdagelse i forældrerollen og arbejde med, hvordan 
du tager styringen, når det er nødvendigt. 

• Du gerne vil udvikle et godt forældreskab baseret på tryghed, sundt sam-
spil og glade øjeblikke. 

• Du gerne vil sikre størst mulig tryghed for dit barn, så dit barn kan stå 
stærkere, når det møder livets udfordringer.

Lidt om hvad TryghedsCirklen er, 
og hvem der afholder forløbene
Forældreforløbet ”TryghedsCirklen” er udviklet i USA. Der hedder Tryg-
hedsCirklen, ”Circle Of Security”. Tryghedscirklen bygger på årtiers forsk-
ning og viden om børns udvikling og tilknytning til deres forældre. Forløbet 
kom til Danmark i 2013 og tilbydes i flere danske kommuner. Vejlederne i 
Faxe Kommune er certificeret i at anvende TryghedsCirklen og har der-
udover også deres faglige viden og erfaring som henholdsvis pædagog og 
sundhedsplejerske. 

Du kan finde mere om TryghedsCirklen her: 
http://copenhagenfamily.dk/hvad-jeg-fik-ud-af-tryghedscirklen/, 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvorfor-gentager-vi-vores-foraeldres-fejl

Om alt det praktiske
• Forløbet vil foregå i grupper med forældre til børn 

i alderen 0-6 år. Gruppen vil bestå af 2 til 6 børns 
forælder/forældrepar. Forløbet veksler mellem kor-
te filmklip og samtale i forældregruppen. Vi mødes 8 
gange à 1 ½ time, en gang ugentligt. Det er muligt at 
deltage både som par eller alene og det er gratis at 
deltage i TryghedsCirklen forløbet. 

Der vil som oftest være to uddannede vejledere tilste-
de. Og der vil blive serveret kaffe, the, vand og en lille 
snack hver gang vi mødes. Ved sygdom kan der fore-
komme aflysning men vi forsøger at undgå det. Se på 
bagsiden hvor forløbene afholdes og hvem du skal kon-
takte for tilmelding.

Kære forældre i Faxe Kommune


