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Husk Landsmødet 24. januar 2014
Vores bog
Bogen ”Spædbarnsterapi” er nu udkommet i 2. oplag.
Bogen er oversat til engelsk, og vi er i forhandling med forlaget Karnov i England om en udgivelse.

Prisoverrækkelse
Med "Årets Pris" ønskede fonden ”En god start i livet” den 3. oktober 2014, at sætte fokus på Inger
Thormanns nye initiativ, som er at starte Villa Skodsborg som et nyt behandlingshjem i Nordsjælland. Her
vil hendes arbejde for sårbare og omsorgssvigtede børn kunne fortsætte.
Fonden begrundede deres beslutning med, at Inger Thormann har ydet en banebrydende indsats for
omsorgssvigtede børn i Danmark. Inger Thormann har i 30 år været psykolog på Skodsborg Observations‐
og Behandlingshjem, som var en af de mest succesfulde døgninstitutioner for de mindste børn.
Pristalen blev holdt af Minister for Sundhed og Forebyggelse, Nick Hækkerup.

Spædbarnsterapi uddannelsen nu også på Grønland og Færøerne
I juni måned afsluttede hold 4 deres spædbarnsterapeutuddannelse. For første gang udbydes uddannelsen
på Sjælland hvor vi startede med hold 5 i september 2014.
Der er endnu ikke planlagt hvor næste uddannelse udbydes, da der i øjeblikket er kræfter i Grønland som
forsøger at finde økonomi til at udbyde uddannelsen der til januar 2015.
Den 10.‐12. marts 2015 underviser vi på Færøerne og ønsker de derefter uddannelsen til Færøerne har vi
lovet at prioritere dem.
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Er der ønsker om at deltage i uddannelsen på Sjælland eller i Jylland vil det være en god ide at blive skrevet
op hos Marianne@Gladffey.dk. Vi vil lave et hold så snart det er os muligt.

Farvel til Familiehuset i Horsens
1.februar 2014 afsluttede Inger Poulsen sit lederjob igennem 18 år i Familiehuset i Horsens.
Ud over partnerskabet i Dansk Institut fr Spædbarnsterapi, har Inger Poulsen nu startet egen virksomhed
”Psykoterapiklinikken i Jelling” hvorfra hun tilbyder – supervision‐ terapi‐undervisning ‐foredrag.

Landsmøde
Dansk Institut for Spædbarnsterapi afholder landsmøde den 24. januar 2015 for praktiserende
spædbarnsterapeuter på Kolding Vandrerhjem. Oplægsholdere vil bl.a. være psykolog Leni Ulla Hansen som
afsluttede sin spædbarnsterapeutuddannelse i juni 2014, hvor hun i den afsluttende opgave skrev om
Jacques Lacan ”De kliniske erfaringer der i speciel grad vedrører talen”
Projektleder og spædbarnsterapeut Inge Halmø fra Halmøhus vil fortælle om hendes arbejde med
spædbarnsterapi til ”de dømtes børn”
Speciallæge i Børne og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll som i mange år har været overlæge på
børnepsykiatrisk afdeling i Risskov vil fortælle om re‐traumatisering. Gitte Retbøll arbejder nu ud fra egen
praksis i Århus b.la med Metasundhed – som ser på sammenhæng mellem kroppens symptomer,
følelserne, det sociale og det åndelige.

Temadage:
Nordisk NLP Akademi i Silkeborg v/Inge Grethe Henriksen tilbyder 3 dages undervisning i spædbarnsterapi
med Inger Poulsen den 2.‐4. september 2015.
Se beskrivelse her:

Med venlig hilsen
Inger Thormann og Inger Poulsen
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