Metode

Mine uddannelser

Jeg arbejder oplevelseorienteret og med
udgangspunkt i relationer. Med udgangspunkt i de
relationer barnet, den unge eller familien har til
hinanden og den relation jeg opnår i familien eller
til individet. Jeg arbejder direkte i og med de
interpersonelle processer i familien. Ligesom jeg i
øvrigt anser kvaliteten af de relationelle processer
som grundlaget for al form for pædagogik,
indlæring etc.

Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium
- Socialpædagog

Nogle af de vigtige elementer i arbejdet er: At
indleve sig i barnet eller den unge på dets egne
præmisser, at afstemme sin adfærd og samtidig
beholde lederskabet, samt at være autentisk i
kontakten. Min oplevelse af begrebet
relationskompetence ligger meget tæt op ad det
forholdsvis nye begreb Mentalisering.
Mentalisering betyder : ”holding minds in mind”,
at være opmærksom på egne og andres tanker og
følelser.

Københavns
Pædagogseminarium i
samarbejde med SPUK
- Formidlingsuddannelse.

Københavns Pædagogseminarium
- Socialministeriets Ungeuddannelse
CVU Stork
- Pædagogisk
Diplomuddannelsen

dfti - Dansk Familie
Terapeutisk Institut
- Familieterapeut og rådgiver

For mere information
www.lotte-staal.dk

Tlf. 29 80 96 27
lottestaal@gmail.com
www.lotte-staal.dk

RÅDGIVNING
TERAPI

Lotte Staal

Sammenbragt familie

Unge

Socialpædagog, PD og psykoterapeut med speciale
i familieterapi (MPF)

Hvis I er en sammenbragt familie eller bare en der
ikke er det, kan årsagen til at søge hjælp måske
være at I:
● er bekymret for børnenes udvikling
● har svært ved at takle konflikter med børnene
● oplever uenighed i børneopdragelsen
● har problemer i parforholdet, der påvirker
børnene
● oplever at børnene har problemer med
kammerater eller andre
● oplevet at børnene har problemer i
skolen/institutionen
● eller andre familieproblemstillinger

Hvis Du er ung kan årsagen til du søger hjælp
måske være
at du oplever vanskeligheder i dine relationer til
dine venner og veninder
at du oplever du er presset og føler dig stresset
at du har vanskeligt ved at tackle en diagnose du
har fået tidligere
at du har svært ved at navigere i hvem du selv er
at du er ensom
at du bliver mere vred og ked af det, end du plejer,
og har svært ved at få det til at aftage igen
eller mange andre problemstillinger, du kan opleve
som ung

Mit hovedfokus er, at det ofte er gavnligt at
arbejde med hele familien, også selvom det er et
barn eller en forældre i familien, der udviser
symptomer på mistrivsel.

Når man som ung vælger, at få hjælp til de
vanskeligheder man står i, er der stor forskel på,
hvorvidt man ønsker at drage sin familie ind i
forløbet. Det aftaler vi naturligvis med
udgangspunkt i netop dine behov.

Medlem af Psykoterapeutforeningen.
Jeg er født i 1965 i Roskilde og jeg har en voksen
datter. Jeg er oprindelig uddannet socialpædagog
og har over 20 års erfaring på det sociale område.
Siden 2007 har jeg arbejdet som selvstændig
konsulent.
Jeg elsker mit arbejde som rådgiver og glæder mig
til at kunne hjælpe jer i jeres forandringsarbejde.
Jeg arbejder med familier, par eller unge.

Undervejs i forløbet beslutter vi i fællesskab, hvad
der vil være mest hjælpsomt for jer, om
samtalerne fremadrettet skal være familie-, par
eller individuelle samtaler.

Skilsmisse
Er i ved at blive skilt eller er i for nylig blevet det, er
det yderst hjælpsomt for børnene og jer, at have
familiesamtaler, hvor hele den oprindelige familie
deltager.
Disse samtaler kan
● sætte børnenes behov i fokus
● vise børnene at i stadigvæk kan tale sammen
og respektere hinanden
● hjælpe børnene til at acceptere skilsmissen
● skabe et rum hvor I kan tale om det I ellers ikke
får talt om
● afhjælpe fremtidige uenigheder
● eller andet I som familie kunne have behov for
at få talt om inden I skilles

Jeg har i mange år arbejdet med unge, og har
derfor stor erfaring i at skabe relation og dermed
stor forståelse for din livssituation.

