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Foredrag med Inger Thormann  
ift. børn født med alkoholskade og spædbarnsterapi. 

Vi er i CESA utrolig glæde for at præsentere Inger Thormann som foredragsholder 

på en temadag, hvor vi sætter fokus på tidlig opsporing og behandling af børn og 

unge med medfødte alkoholskader. Som deltager på kurset vil du få indsigt i, hvilke 

signaler hos barnet der kan være tegn på, at barnet er født med alvorlige alkohol-

skader. Du får indsigt i, hvordan moderens indtagelse af alkohol påvirker barnet og 

hvilke udfordringer børn og unge med medfødt alkoholskade kan møde i livet. 

Indhold: 

Inger Thormann kommer ind på hvilken type af behandling der bør tilbydes til børn med medfødte alkohol-

skader. Foredraget er praksisorienteret og hviler på et pædagogisk, psykologisk og forskningsbaseret funda-

ment og tager afsæt i hendes mange års erfaring fra hendes arbejde på Skodsborg Observationshjem, og 

hendes store viden om børn født med alkoholskade, tidlige traumer, spædbørnsterapien og dens metode. 

Inge Thormann vil komme med eksempler, viden og forståelse for, hvordan man kan arbejde og støtte 

spædbørn samt fortælle om spædbarnsterapiens metoder og virkning. Spædbarnsterapi er en behandlings-

metode rettet mod tidlige traumer. Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske og psykiske belastninger, der 

overstiger, hvad de kan magte, kan belastningerne bremse deres udvikling". 

Underviser:  

Inger Thormann er uddannet socialpædagog og cand.psych. fra Københavns Universitet. Hun har gennem 

30 år arbejdet som psykolog på Skodsborg Observations- og behandlingshjem. Inger Thormann har været 

med til at udvikle ”Skodsborgmodellen” og har fået tildelt flere priser for sin indsats for omsorgssvigtede 

børn. Hun er medforfatter til bl.a. ”Børn med medfødt alkoholskade”, ”Spædbarnsterapi”, og ”De voksne 

børn”.  Inger Thormann har sammen med Inger Poulsen siden 1999 holdt temadage og foredrag om spæd-

barnsterapi.  

Målgruppe:  

Socialrådgivere, plejefamilier, pædagoger m.m. som arbejder med børn med traumer og alkoholskader. 

Tid og sted:  

Torsdag den 28. april 2022 i CESAs lokaler Odensevej 70, 5750 Ringe. Ankomst og kaffe 8.30 - 9.00. Under-

visning 9.00 -15.30. 

Pris:  

Pris pr. deltager er kr. 975,- inkl. morgenmad, frokost, frugt og kaffe. For medlemmer er prisen kr. 875,- 

Kursusgebyr indbetales på konto 3224 – 0002258 188.  

Tilmelding og kursusbevis:  

Tilmelding til dagen bedes sendt til post@cesa.dk. med oplysning om navn, tlf. nr. og din mailadresse. Der 

udstedes bevis for deltagelse i kurset. Tilmelding skal ske senest 13. april 2022. 
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