
 
 

 
LF Midt-og Vestsjælland 

TEMAAFTEN 
”SER DU MIG - Det adopterede barn i daginstitution” 

v/Michel Gorju, der er familie-og psykoterapeut samt  

kursusleder og PAS-konsulent i Ankestyrelsen 

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 18:30 – 21:30  

i salen på Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde  

(Indgang overfor Folkeparken, - og kun 10 min. gang fra Roskilde st.) 

 

Børn, som i de første leveår udsættes for mangel på tryghed, omsorg og genkendelig 

kontakt, udvikler strategier for at beskytte sig selv. Det vi kalder overlevelsesadfærd. 

Disse overlevelsesstrategier bliver i barnets autonome nervesystem, som barnet ikke har 

kontrol over. Det er kroppens automatiske reguleringssystem, og det styres af følelser og 

kroppens erfaringer. Det autonome nervesystem har stor betydning i forhold til stress og 

angst. Det lille barn har brug for hjælp til regulering for at kunne udvikle et sundt 

nervesystem. Dette sker normalt i en sund relation til forældre som beskytter, spejler og 

regulerer, alt efter barnets behov. 

For det adopterede barn har denne regulering ofte været så mangelfuld, at barnet 

konstant har været i en tilstand af høj stress. Denne stressbelastning sætter sine spor i 

barnets måde at være i verden på.   

 

Oplægget sætter fokus på hvordan man som daginstitution identificerer barnets 

overlevelsesadfærd og støtter barnet i en sund udvikling.  

 

Michel Gorju vil i sit oplæg bruge film, som han har optaget på sine rejser i Afrika.   

 

Du må meget gerne tage dit barns pædagog med.  

 

TILMELDING & PRIS 

Deltagerpris - kr. 100 pr. person. Vi sørger for vand samt kaffe/the og kage i pausen.  

 

Bindende tilmelding skal ske senest den 6. marts 2017 til 

adoption.midtogvestsj@gmail.com med flg. oplysninger: Deltagernavn/e, mobil.nr. og 

gerne medl.nr.  

Vi bekræfter tilmeldingen, hvorefter der STRAKS skal indbetales kr. 100 pr. deltager til 

konto 0520-438918. Herefter er tilmeldingen endelig registreret!  

NB! Sæt dit navn eller medlems-nr. i tekstfeltet.  

 

Kontaktperson: Maria Lerdrup-Nørager tlf. 2712 6742 eller pr. mail: 

adoption.midtogvestsj@gmail.com  
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