
C’EST LA VIE – SUPERVISION, TERAPI OG UNDERVISNING CVR.NR. 38246240 

  
 

WWW.EILEENBOUCHET.DK KONTAKT@EILEENBOUCHET.DK 

 

Temadag om spædbarnsterapiens metode anvendt i socialfaglig og pædagogisk praksis 
v/konsulent Eileen Bouchet 

 
Hvor og hvornår? 
I Holbæk mandag den 7. oktober 2019 kl. 8.30-16.00 eller 
I Silkeborg mandag den 28. oktober 2019 kl. 8.00-15.30 
 
Hvad? 

• Hvad er spædbarnsterapi, og hvorfor er det interessant i fht. pædagogisk og socialfaglig praksis? 

• Spædbarnsterapi – også for større børn og voksne 

• Om hvordan metoden kan anvendes i her-og-nu-situationer i pædagogisk og socialfaglig praksis mhp at 
fremme trivsel hos børn, unge og deres forældre 

Spædbarnsterapi kan også kaldes tidlig traumeterapi eller før-sproglig terapi. En voksen eller et ældre barn kan 
ligesom det helt lille barn have glæde af spædbarnsterapi. Hvis den voksne i fosterstadiet og/eller i sine tidlige leveår 
har haft traumatiske oplevelser, vil disse så længe de ikke italesættes binde uforklarlig energi. 

Franske psykoanalytikere, heriblandt børnelæge og psykoanalytiker Françoise Dolto (1908-1988), har igennem 
mange år anvendt psykoanalyse som metode blandt spædbørn. Dolto erfarede, at det lille barn intuitivt ikke bare 
forstår, hvad der bliver fortalt, men at ordene også har en terapeutisk virkning.   

Dansk Institut for Spædbarnsterapi har ladet sig inspirere af de franske psykoanalytikere, og har udviklet 
spædbarnsterapiens metode, som er en psykoterapeutisk behandlingsmetode, der kan anvendes af alle (dog 
afhænger formen af uddannelsesbaggrund). Metoden er tilpasset nutidige danske forhold og kan bruges i daglig her-
og-nu-praksis blandt fagfolk i fx dagtilbud, skoler, sundhedsplejen, børne- og unge forvaltninger og i plejefamilier.  

På temadagen vil I blive introduceret til spædbarnsterapiens metode kombineret med pædagogisk sandplay og 
tegninger anvendt i det pædagogiske og socialfaglige arbejde med børn og familier. 

 

Hvordan? 

I vil bl.a. blive introduceret til: 

• Spædbarnsterapiens historie 

• Spædbarnsterapiens metode anvendt i socialfaglig og pædagogisk praksis 

• Spædbarnsterapiens metode anvendt til større børn og voksne 

• Brug af bl.a. tegninger, historiefortælling og symbolisering i samtaler med børn 

Temadagen vil variere mellem oplæg, brug af videomateriale, små øvelser og debat. 

 
Tilmelding og pris? 

• Pris 1.875 kr. inkl. moms (ekskl. forplejning men inkl. kaffe/the/vand/nødder) 

• Tilmelding sker via mail til kontakt@eileenbouchet.dk 

• Tilmelding senest den 1. september 2019 

• Tilmelding er først gældende, når betaling er registreret 
o (faktura med betalingsoplysninger fremsendes ved tilmelding) 

• Tilmelding er bindende 

• Ved for få tilmeldte refunderes det fulde beløb. 
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Hvem? 

Eileen Bouchet er uddannet Socialrådgiver, Supervisor, NLP Master Trained coach, Certificeret Stresscoach og 
Spædbarnsterapeut og er under uddannelse til certificeret psykoterapeut. Hun er ejer af firmaet C’est La Vie – 
Supervision, Terapi og Undervisning (www.eileenbouchet.dk), konsulent i Dansk Institut for Spædbarnsterapi 
(www.spaedbarnsterapi.dk) samt socialfaglig trivselskonsulent i en stor kommunal daginstitution og et 
dagplejedistrikt. Hun har arbejdet som familiebehandler, faglig koordinator, udgående socialrådgiver m.m. 
Eileen har interesseret sig for spædbarnsterapien siden sine unge teenageår. Eileen er optaget af at give barnet en 
stemme samt at formidle viden om, hvordan Spædbarnsterapien som metode kan anvendes i pædagogisk og 
socialfaglig praksis af bl.a. plejefamilier, socialrådgivere, dagplejere og daginstitutionspersonale i deres daglige 
arbejde med børn og familier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre tilbud? 
Ja særligt tilrettelagte temadage kan rekvireres på forespørgsel. 
Andre temadage kan fx indeholde emner som: 

• Familier i krise – hvordan kan vi forstå det, og hvordan kan vi agere? 

• Stress – hvordan opdager vi det hos os selv, og hvordan afhjælper vi det, når vi arbejder med familier, der er 
akut stressede? 

• Egenomsorg – hvordan kan vi tage vare på os selv, når vi bliver en del af andres smerte? 

• Mor og far er jeg forkert? - om det at være barn og forældre i den verden, vi lever i. 

• Og meget andet…. 
 
Supervision: 
Supervision tilbydes til bl.a. plejefamilier, socialrådgivere/sagsbehandlere, pædagoger, dagplejere m.fl. 
Der tilbydes såvel gruppesupervision som individuel supervision. 
 
Spædbarnsterapi: 
Tilbydes til såvel helt små børn, børn, unge og voksne. 
Tilbydes såvel via kommunalt bestilte opgaver som til private 
 
Med meget mere… se www.eileenbouchet.dk for mere information.  
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