Marte Meo utbildning i Stockholm med start i november 2019
Arbetar du med tidiga insatser till småbarnsfamiljer och vill utvecklas som
behandlare? Marte Meo är en kraftfull metod som
hjälper föräldrar att stärka relationen till sina barn.
Marte Meo – terapeut är en gedigen utbildning för dig
som arbetar med familjer, och som avser att använda
metoden i ett behandlande syfte. Lämplig
bakgrundsutbildning är exempelvis psykolog, socionom
eller liknande. Syftet är att hjälpa föräldrar att tillämpa en
utvecklingsstödjande dialog i samspel med sitt barn.
Forskning på videofeedback (Balldin S et al, 2016) samt
Marte Meo (Hoivik MS, 2015) visar goda
behandlingseffekter på relationen mellan föräldrar och
barn samt en positiv effekt på barnets socio-emotionella utveckling (Hoivik MS, 2015).
Under utbildningstiden arbetar du med minst 5 familjer med påvisbar process. Utbildningen
ges av psykolog Frida Dahlbäck som går i handledarutbildningen hos Åse Ljungquist och
Monica Möllerstrand som båda är erfarna Marte Meo-utbildare och licensed supervisors.
Utbildningen pågår under två år och omfattar 26 heldagar, varav 8 är förlagda till Göteborg
med föreläsningar och dialogcafé med tillfälle till erfarenhetsutbyte. Därutöver tillkommer
egna litteraturstudier. Examination sker av licensed supervisor och utbildningsbevis kan
erhållas av grundaren Maria Aarts.
Jag som är kursledare har lång erfarenhet av arbete med små och späda barn samt barn i
förskoleåldern. Jag har arbetat inom mödra-barnhälsovården, BUP samt nuvarande
anställning i första linjens psykiatri inom landstinget. Under min yrkesbana har jag särskilt
fördjupat mig i behandling-och bedömning av samspel.
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Varmt välkommen med din ansökan!
* alternativt en stad inom pendlingsavstånd från Stockholm om en grupp om minst personer anmäler sig.
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