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Hvorfor gå på kurs?
I vår tid er det stort fokus på økt kunnskap.
Informasjonspresset øker stadig, og i
jobbsammenheng må vi regelmessig oppdatere
oss med kurs og konferanser. 

Underveis i livet møter vi likevel situasjoner der
vi opplever at vi har for lite kunnskap om de
utfordringer vi møter. Samlivet og foreldrerollen
er for mange en slik situasjon. Det å leve sammen
som par og som familie kan være helt fantastisk,
men også svært krevende. 

Solkollen Familieskole ønsker å være en
ressurs for dere som par og som familie. Vi ønsker 
at dere kan oppleve å bli bedre kjent med dere selv 
og hverandre og at undervisningen og oppgavene 
skal gi dere nøkler til et enda bedre familieliv.

«Underveis» passer for vanlige par med vanlige 
utfordringer – med et felles ønske om å få et stabilt 
og trygt familieliv. 

 

Underveis
- nøkler til et bedre familieliv

Parkurset
Alle burde få gleden av et 
slikt kurs! Fantastisk!
- tidligere kursdeltaker”

Solkollen Familieskole er en del av Solkollen
Barnehager og er støttet av Kristiansand

kommune og Filadelfia Kristiansand.

Påmelding:
Påmelding og mer informasjon om kursene finner

du under Familieskolen på vår nettside solkollen.no

Kurssted:
Solkollen barnehage, Søm

Bamse Brakarsvei 1
4638 Kristiansand

Kontakt oss:
Solkollen Familieskole

920 62 877
solkollen.no

familieskole@solkollen.no
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Kursholdere:

   Ingunn & Andreas Magnus
   Ingunn er utdannet familieterapeut
   og jobber til daglig i Birkenes.
   Andreas underviser ved Kristiansand
   Katedralskole Gimle og UIA.
   De har vært engasjert i familie- og
   pararbeid i mange år i ulike
   sammenhenger.

   Mari & Yngve Kolltveit
   Mari arbeider som inspektør og
   sosiallærer ved Oasen Skole i
   Songdalen.
   Yngve har vært pastor i Frikirken i
   over 20 år. Han jobber nå som
   familieterapeut ved Abup, avdeling  
   for barn og unge psykisk helse.   
   Begge har master i familieterapi og
   har undervist om parforhold og
   samliv i mange år.  

Fra tidligere kursdeltagere:

• Veldig fornøyd!

• God stemning og atmosfære på kursdagene. Gode  
 kursholdere som kan stoffet sitt. Fornuftig pris.

«Gode kjærester - gode foreldre»

Kursdatoer og innhold:

9. oktober 2017:
 «Hører du hva jeg sier?»
 Om kommunikasjon og forskjellighet

23. oktober 2017: 
 «Når temperaturen stiger!»
 Om konflikthåndtering og forsoning

6. november 2017:
 «Ikke like, men unike!»
 Om forskjellighet; en utfordring og en mulighet 

15. januar 2018:
 «Hva har vi i sekken?»
 Om familiearven vi bærer med oss  

29. januar 2018:
 «Med liv og lyst!»
 Om lidenskap, sex og intimitet

12. februar 2018:
 «Så levde de lykkelig...»
 Om å bygge godt vennskap i parforholdet

Gjennom veksling mellom foredrag, par-samtaler og 
oppgaver får dere hjelp til å arbeide med disse viktige 
emnene.

Når, hvor og hvordan?

Hva:
 Ønsker dere inspirasjon og påfyll i
 parforholdet? Parkurset «Underveis» går over 6 
kvelder. Undervisningen er inspirerende og god, med 
personlige eksempler og humor. Kurset inneholder 
ikke gruppearbeid eller plenumsamtaler.

Hvordan:
 Hver kveld er basert på at dere som enkeltpar 
 sitter sammen rundt et bord.
 Det er parundervisning i plenum og samtaler/opp-
gaver for hvert par. Det spilles alltid bakgrunnsmu-
sikk i samtaletiden. Atmosfæren er avslappet og det 
blir servert god mat.

Hvor:
 Kursene holdes på Solkollen barnehage, Søm
 Bamse Brakarsvei 1
 4638 Kristiansand
 kl. 19.00 - 22.00

Pris:
 Kr. 750,- pr. person inkl. 6 kurskvelder med mat 
 og kursmateriell.

Påmeldingsfrist:
 5. oktober 2017

 - for påmelding se baksiden
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