
 
Etnedal helsestasjon og skolehelsetjeneste                           13. januar 2020 

 

Tilbud om kurs til foreldre  

Vi helsesykepleiere ønsker å gi et tilbud om foreldreveiledningskurs i gruppe. Kurset er gratis. 

 Kurset som tilbys, heter COS-P, Circle of Security-Parenting (trygghetssirkelen). Dette er basert på 

omfattende forskning innen samspill og tilknytning.  

COS-P kan hjelpe omsorgspersoner til bedre å forstå hvorfor barn oppfører seg som de gjør, og til 

hvordan barnet kan møtes på en utviklingsstøttende måte. Vi har alle et grunnleggende behov for å 

føle oss trygge. Barn som opplever en trygg tilknytning til sine omsorgspersoner, vil kunne dra mange 

positive effekter av dette gjennom hele livet. 

Dette er et kurs for ALLE som er foreldre. Du behøver ikke ha store utfordringer i hverdagen din 

med barnet for å være med, og ha glede av denne kunnskapen.  

Praktisk gjennomføring vil være 8 samlinger à 1,5 timer. Vi går sammen gjennom ett kapittel hver 

gang, basert på et ferdig opplegg i form av en DVD. Kapitlene bygger på hverandre, så for størst 

mulig utbytte, er det en fordel å delta på alle samlingene. Mister du imidlertid et kapittel, tilbyr vi en 

rask oppsummering, ved anledning. 

Vi starter opp kurset første uka i februar 2020 (se kursplan på baksiden). Påmeldingsfrist mandag 

27. januar 2020. 

For påmelding eller spørsmål, ta kontakt: 

 

 

 

 Liv Sonja Solbrekken                                                         Wenche Hennie Kristianslund 

Tlf.: 61 12 13 08/90 16 42 65                                              61 12 13 29/97 96 19 91 

E-post: l.solbrekken@etnedal.kommune.no                       w.kristianslund@etnedal.kommune.no  
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Timeplan for gruppe:  

 
 

Circle of Security Parenting (COS-P) 

(trygghetssirkelen) 

 

 
 

 
Dag 

Dato 

Kl Kap Tema 

Tirsdag 

4 februar 

18-19.30 Kap. 1 Velkommen til Circle of Security Parenting 

Tirsdag 

11 februar 

18-19.30 Kap. 2 Utforskning av barnets behov rundt hele 

Trygghetssirkelen 

Tirsdag  

18 februar 

18-19.30 Kap 3 «Å være sammen med» på Trygghetssirkelen 

 

Tirsdag 

3 mars 

18-19.30 Kap 4 Å være sammen med spedbarn 

Tirsdag 

10 mars 

18-19.30 Kap 5 Veien til trygghet 

Tirsdag 

17 mars 

18-19.30 Kap 6 Utforskning av det vi strever med 

Tirsdag 

24 mars 

18-19.30 Kap 7 Brudd og reparasjon i relasjoner 

Tirsdag 

31 mars 

18-19.30 Kap 8 Oppsummering 

 

 

Det er satt av 1,5 timer hver gang, og møtested vil være Bjødnahalle møterom, på det nye 

helseshuset. 

 

 

 

Vel møtt til kurs !! 


