Familiedagene er en højt prioriteret del af uddannelsen. Dagene
består af 2 gange 3 internatdage hen over en weekend og ligger på 3.
og 4. studieår.
Familiedagene er ud fra vores erfaring en enestående mulighed for at
møde hinandens ægtefæller, kærester, børn, stedbørn, eller hvis man
er single, nære venner og veninder.
Vi har flere formål med dagene. Vi vil således gerne give den
studerendes familie mulighed for at se, hvordan vi arbejder, og hvad
vi står for. Samtidig rummer dagene en mulighed for, at nogle (få)
familier kan få hjælp i form af familieterapi, familierådgivning eller
familietjek. Vores erfaring er, at dette i høj grad tjener som inspiration
for de øvrige familier. Vi lægger derfor vægt på, at der er plads til at
udveksle tanker og erfaringer både i den enkelte familie og mellem
familierne.
Som kommende familieterapeut er det vigtigt at blive bevidst om egne
normer og værdier og at få erfaringer med, både hvor svært det ofte er
at leve op til vore ønsker om at være en værdifuld kone, mand, mor,
far, storesøster eller lillebror og også hvor forskelligt og mangfoldigt
livet i en familie kan være.
Programmet for dagene veksler mellem tid i den store gruppe, tid med
egen familie og tid i grupper, som er forsøgt sammensat efter
børnenes alder og/eller andre fællestræk, ex sammenbragte familier
eller familier med udeboende børn.
Endelig er der naturligvis fri tid til leg eller anden samvær.
Børnene sidder med i den store gruppe, når vi starter, og når vi
slutter. Derudover er de med i et omfang og på en måde som
afhænger af deres alder og interesser.
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De er velkomne til at komme og gå, og der er gode muligheder for
boldspil og leg i det fri, ligesom der vil være et bord med papir og
farver i det samme rum, hvor de voksne sidder.
Børnenes forældre har naturligvis ansvaret for deres egne børn. Vi
inviterer til fælles rundbold den første aften, men derudover er der
ikke planlagte aktiviteter for børnene. Vi har gode erfaringer med, at
der laves aftaler undervejs med og mellem børnene, og at der hurtigt
dannes børne- og ungegrupper med fælles interesser. Vi vil anbefale,
at forældrene selv tager lidt legetøj med til de mindre børn.
Kost og logi er som udgangspunkt inkl. i undervisningsafgiften for
både den studerende og dennes familie iht. følgende:
Inkl. i undervisningsafgiften er max 2 voksne og 3 børn (uanset alder)
på ét værelse (det er muligt at tilkøbe et ekstra værelse, hvis man
ønsker dette. Denne udgift afregnes med DFTI efter endt familiedage).
Er man eksempelvis en familie på 2 voksne og 4 børn, skal man selv
afholde udgiften på det 4. barn.
Er man eksempelvis en familie på 1 voksen og 4 børn, afholder vi
udgiften.
Familiedagene afholdes på Danhostel Kerteminde fra fredag kl. 09.00
til søndag kl. 17.00.
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