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SES PRO - tilpasset jeres behov

SES PRO er en samling af forskningsbaserede værktøjer, der hjælper fagpersoner 

med at reducere de negative konsekvenser af skilsmisse og samlivsbrud for børn 

og deres familier. 

Fagpersoner med en SES PRO licens får gratis adgang til digitale Masterclass 

moduler og til et webinar om hvordan SES konkret anvendes i samtaler med 

familier. 

Desuden kan man, ved at deltage i en to-dages workshop inkl. en afsluttende 

opgave, blive certificeret til at afholde forældrekurser og gruppeforløb.

SES PRO understøtter arbejdet i kommunen med at hjælpe familier til at håndtere 

skilsmisseproblematikker på en positiv og konstruktiv måde. SES PRO kan også 

kombineres med andre metoder og tilgange til arbejdet med familier, hvor der - 

udover skilsmisse - kan være andre forhold, der gør sig gældende.



Kursusforløb 2023

Vælg efter behov 

Fire fleksible komponenter

+ Introduktion til målgruppen

+ Hvor findes materialet

+ Brugen af digitale materialer

+ Strategier for SES forløb

Webinar
Brugen af SES PRO

1,5 time via Teams

Afholdes 
hvert 

kvartal

Relevant for alle fagpersoner, der arbejder med tidlig forebyggende indsats under § 11.3 eller med en § 52.3.3 foranstaltning, hvor der indgår 

skilsmisseproblematiker. Er gratis hvis du arbejder i en kommune med SES PRO licens.

+ Et udvidet konfliktbegreb

+ Min eks er problemet

+ Når forældre ikke er motiverede

+ Børns adfærd som invitationer

Masterclass
Digitale moduler med 
konkrete redskaber

3-5 timer digital deltagelse

Altid 
tilgængelig

+ Formidlingsteknikker

+ Undervisning af erfarne forskere 
 og praktikere

+ Praktisk øvelse i at undervise i SES 
 og erfaringsudveksling med 
 fagpersoner fra andre kommuner

Workshop
Intensivt kursus i 
at afholde forældrekurser

2 dage på kursussted

Afholdes 
hvert 

halve år

+ Udleveres efter workshop

+ Tager udgangspunkt i en specifik 
 anonymiseret case

+ Feedback fra erfarne psykologer  
 og praktikere

+ Certificering og diplom

Certificering
Skriftlig caseopgave

4-6 timers hjemmeopgave

Afleveres 
efter 

workshop

Prisen per deltager er 8.600 kr. ekskl. moms inkl. forplejning, 1 overnatning, kursusmaterialer og certificering. For at deltage på workshoppen 

skal man have gennemført PRO webinaret, de fire Masterclasses samt accepteret vilkår for workshoppen.
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Detaljeret beskrivelse 
Hver del kan benyttes direkte i arbejdet med familierne

SES PRO webinaret er målrettet fagpersoner, der arbejder med tidlige 

forebyggende indsatser under § 11.3 eller med en § 52.3.3 foranstaltning, og 

hvor der er samlivsbrud i familien. Ved at deltage får man overblik over hvilke 

materialer, der er til rådighed samt inspiration til anvendelse. Derudover får man 

konkrete strategier til arbejdet med familier med forskellige behov, og hvordan 

man, sammen med de digitale materialer, får sin faglighed i spil.

SES Masterclass adresserer centrale udfordringer for praktikere i 

forbindelse med skilsmisseproblematikker. Der er fire moduler, som kan tilgås, 

når det passer og er relevant for det arbejde, man står med. De består af videoer 

med erfarne praktikere og forskere, som formidler specialviden på et tilgængeligt 

niveau. Masterclass viser konkrete tilgange til de mulige udfordringer, herunder 

forældres manglende motivation, børn og unges problemadfærd koblet til 

skilsmisse, samt konflikter. Derudover præsenteres øvelser og modeller, som kan 

anvendes sammen med familierne, samt en metode til at indeksere forældres 

konfliktniveau, så udvikling kan følges over tid. 

SES PRO workshop er til de fagpersoner, der skal undervise på 

forældrekurser eller facilitere gruppeforløb. Kurset er orienteret mod at ruste 

erfarne fagpersoner til at omsætte viden overfor grupper á 5-20 deltagere. Der 

er i workshoppen lagt vægt på formidlingsteknikker og hvordan man arbejder 

med komplekse problemstillinger på gruppeniveau. Optagelse på workshoppen 

forudsætter, at man har deltaget i webinaret og gennemgået alle fire Masterclass. 

Derudover skal man acceptere vilkår for workshoppen - se side 7.

SES PRO certificering er et afsluttende skriftligt forløb efter 

workshoppen, som giver certificering i SES PRO. Det er frivilligt om man, efter 

workshoppen, ønsker at deltage i denne del. Det koster ikke ekstra.
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Webinar

Introduktion til SES PRO materialet og inspiration 

til brugen i samtaler 

Dagsorden for SES PRO webinaret
1) Introduktion til målgruppen – Hvad siger 

forskning og praksis om at arbejde med familier 

med samlivsbrud?

2) Live-demo af SES PRO - Praktisk gennemgang 

af hvordan man downloader materialer og 

afspiller Masterclass-moduler

3) Introduktion til SES Masterclass – Hvordan 

man bruger Masterclass i arbejdet med 

familierne

4) Masterclass-live: Debat om ét centralt emne 

5) Strategier for SES-forløb – Inspiration til 

hvordan du kan inddrage forskellige dele af SES 

til borgere med forskellige behov

6) Spørgsmål og svar 

Datoer for afholdelse af webinar 
via Microsoft Teams*

6. juni 2023 
kl. 14.00-15.30

16. august 2023
kl. 09.00-10.30

2. november 2023
kl. 14.00-15.30

17. januar 2024
kl. 10.00-11.30

*) Datoer er vejledende. SES forbeholder sig ret til 

at ændre datoer for webinarer og workshops.

SES PRO webinar Planlagte datoer 

Vælg dato og tilmeld dig: 
https://ses.dk/ses-for-fagfolk/form-tilmeld-dig-ses-pro-webinar/

https://ses.dk/ses-for-fagfolk/form-tilmeld-dig-ses-pro-webinar/
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Masterclass

1) Børns adfærd som invitationer

• Invitationen som adfærd 

• Måden vi forstår problemer

• At gøre invitationer til et fælles anlæggende

• Forældre inviterer også med deres adfærd 

2) Når forældre ikke er motiverede

• Gode grunde til ikke at være motiveret

• Hvad er motivation?

• Forløbet starter allerede inden det er gået 

igang

• Forhandling af konteksten for forløbet

• Hvilken stemning ringes der med?

• Manglende motivation eller frustrerede 

drømme?

3) Et udvidet konfliktbegreb

• Det udvidede konfliktbegreb 

• Tre hovedingredienser i en konflikt

• Kortlæg konflikten

• Konfliktskalaen

• Konflikttrappen

• Firetrinsmodellen

4) "Min eks er problemet"

• "Vi kommer ingen vegne..." 

• Personen er ikke problemet. Konflikten er 

problemet.

• De får ikke øje på sig selv

• Linguagram som metode

• Neutralitet 

• Sammen og hver for sig... 

Masterclass afspilles via SES PRO-adgangen, 

og kan tilgås, når der er tid og behov. Man kan 

få en bruger ved at skrive til support@ses.dk.

Forskningsbaseret
Alle fire moduler er baseret på forskning 

og anvendt praksis, samt fagfællebedømte 

øvelser og metoder. 

Forudsætninger
Vi anbefaler, at man har deltaget i SES PRO 

webinaret, da man her får inspiration og ideer 

til at brugen af Masterclass. 

Skal jeg gennemgå alle fire?
Kun hvis du ønsker at deltage på 

workshoppen. Ellers er SES Masterclass 

udviklet, så de kan bruges når behovet opstår.

Kommer der flere?
Ja, vi har planlagt flere moduler, som 

bliver lagt op på SES PRO. Ideer til faglige 

problemstillinger, som vi kan tage op i en 

Masterclass, kan sendes til: martin@ses.dk.

Behov for hjælp?
Skriv til support@ses.dk, hvis du har tekniske 

eller faglige spørgsmål.

Indhold Altid tilgængeligt
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Workshop

Kursus på Holckenhavn Slot ved Nyborg, Fyn. 

Max. 20 deltagere

Dag 1: kl. 09.00 - 20.30

• Formidlingstekniker

• Introduktion til undervisningsmaterialet

• Planlægning af gruppeforløb

• Træning i at undervise i materialet

• Aktivitet i naturen med erfaringsudveksling 

Forplejning inkluderet dag 1
Morgenmad

Frokost

Eftermiddagssnacks

2-retters sæsonmenu

Dag 2: kl. 08.30 - 16.00

• Praktisk øvelse - undervisning i plenum

• Feedback fra erfarne praktikere

• Planlægning af et kursusforløb

• Opsamling

Forplejning inkluderet dag 2
Morgenmad

Frokost

Kørepose med sandwich, frugt 

og vand til turen hjem

Efterår 2023

26.-27. september

Pris
Prisen er 8.600 kr. ekskl. moms per deltager 

inklusiv kursusmaterialer, fuld forplejning og 

en overnatning (på enten Holckenhavn Slot 

eller Hotel Nyborg Strand).

Forudsætninger
For at deltage på workshoppen skal du: 

• Være ansat i en dansk kommune med SES 

PRO licens

• Have deltaget i SES PRO webinaret

• Gennemført og bestået 4 SES Masterclass

• Have accepteret vilkår for workshop**

Tilmelding
Skriv en e-mail til line@ses.dk for at tilmelde 

dig til workshoppen eller få info om 

kommende kursusdatoer.

Indhold på workshop Planlagte datoer

**Vilkår for workshop
Følgende vilkår skal accepteres for deltagelse i workshoppen (fremsendes ved tilmelding): Deltagere 

prøveunderviser i plenum, aktiviteter kan foregå udendørs, ønskes enkeltværelse skal dette meddeles på 

forhånd, samt allergier og diæter skal meddeles på forhånd.
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72 tidligere kursister 
har evalueret SES PRO

88% angiver, at kurset er 

over gennemsnittet eller det 

bedste de har deltaget på.

”Selve måden at holde 

kursus på var uovertruffen. 

Top-tjekket, meget 

nemt at få hjælp og 

info, stor lydhørighed 

med kursister. Stort 

fokus på kursisternes 

mulighed for at interagere 

med hinanden, dele 

erfaringer, inspirere. 

Enormt engagement fra 

underviseres side." 

Kursist på SES PRO efterår 2021

88%

På en skala fra 1-10 er 

sandsynligheden for at 

kursisterne vil anbefale 

SES: 9,33.

9,33


