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Livsmod forankrer den forebyggende indsat overfor børn & unge i Nordsjælland. 

Hjemsted i Gribskov Kommune, Børne- og Familierådgivningen: Tlf.: 72 49 60 00; E-mail boern-familie@gribskov.dk 

Livsmod var i 2006-2008 støttet af Velfærdsministeriet. Fra 2009 og frem af de deltagende partnere. 

 

 

 

Livsmods næste arrangement om børn & 
unge er onsdag den 23.1.2013 kl. 13-16.  
 
Stedet er Kultursalen, Skolegade 43, 
Helsinge 
 
Tema 
Temaeftermiddagen fulde titel er ’Barnets 
seksualitet og seksuelle overgreb på børn’. 
 
Oplægsholder 
Livsmod får denne eftermiddag besøg af lektor og 
Ph.d. Katrine Zeuthen, der er ansat ved 
Københavns Universitet på Institut for Psykologi. 
 
Hun arbejder specielt med forholdet mellem traumer 
og udvikling med særligt fokus på børn udsat for 
seksuelle overgreb og relateret til udviklingen af 
infantil seksualitet og hvordan barnets udvikling altid 
er bundet til barnets nære relationer. 
 
Tematimerne  
Psykolog Katrine Zeuthen fortæller om børns 
seksualitet og seksuelle overgreb mod børn med 
udgangspunkt i den psykoanalytiske tradition.  
 
Hun beskriver, hvordan udviklingen af børns 
seksualitet altid finder sted i deres nære relationer, 
og hvordan seksuelle traumer forhindrer børn i at 
udvikle sig i deres relationer på deres egne 
præmisser.  
 
Gennem eksempler fra klinisk arbejde med børn 
udsat for seksuelle overgreb suppleret med 
eksempler fra litteratur, film og kunst vil 
tematimerne lægge op til en diskussion om, 
hvordan vi som voksne kan tage ansvaret for, at 
udviklingen af barnets seksualitet finder sted på 
barnets præmisser.  
 
Hvad skal vi specielt være opmærksomme på i 
vores arbejde med børn og unge? Hvordan 
genkender vi tegn på mulige seksuelle overgreb? 
Hvilke handlemuligheder har vi og hvordan 
inddrager vi familien i arbejdet med børnene? 
 
 

 
Deltagere 
Deltagere er de kommunale teams af behandlere, 
rådgivere og frontpersonale (lærere, pædagoger, 
sundhedsplejersker), som arbejder med børn og 
unge, og de frivillige, der har børn og unge som 
målgruppe.  
 
Deltagere fra hospitalets børneafdeling og Børne- 
og Ungdomspsykiatrisk er ligeledes velkommen. 
 
Vi opfordrer som sædvanligt til, at kommunerne 
sammensætter en relevant gruppe, som 
efterfølgende vil kunne samarbejde og udveksle 
erfaringer internt og eksternt i hver kommune. 
 
Senere på året følges tematimerne op med et 
arrangement målrettet behandlere/psykologer. 
 
Tilmelding seneste 14.1.2013 
Mail navne og mailadresser på deltagere til 
info@livsmod.net senest mandag den 14. januar. 
 
Hjemmesiden 
Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er 
omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet.  
 
Under ’Temadage’ kan I altid finde oplysninger om 
de forskellige arrangementer, f.eks. dagens oplæg, 
deltagerliste m/ e-mail og andre informationer 
tilknyttet emnet. 
 
Har I ændringer i e-mail eller kontaktdata, så lad os 
det vide hurtigst muligt. 
 
Det sikrer, at I får nyhedsbreve og indbydelser til 
temadage samt adgang til oplæg og andet fra 
temadagene, mødereferater og ikke mindst 
deltagerlister med e-mail. 
 
Er du endnu ikke oprettet på hjemmesiden og vil du 
have adgang som bruger til alle oplysninger og 
invitationer til temadage, så mail til 
info@livsmod.net og bliv oprettet med brugernavn. 

 
Med venlig hilsen 

 
Gert Jessen & Lene Hegnsvad 

Redaktører af Nyhedsbrevet 
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