Metode

Mine uddannelser

Arbejder sker indenfor den psyko-dynamiske
forståelsesramme, men inspireres i stor
udstrækning inspirere af den Kognitive (CBT)
tilgang.
Derudover tages der udgangspunkt i det
oplevelseorienteret og altid med udgangspunkt i
relationer.
Grundliggende handler arbejdet i praksis om i de
relationer barnet, den unge eller familien har til
hinanden og hvorledes relationen til familien kan
guide til en større forståelse af hinanden.
Arbejdet sker direkte i og med de interpersonelle
processer i familien. På samme måde anses
kvaliteten af de interpersonelle processer som
grundlaget for al form for pædagogik, indlæring
med mere.
Nogle af de vigtige elementer i arbejdet er: At
indleve sig i barnet på dets egne præmisser, at
afstemme sin adfærd og samtidig beholde
lederskabet, samt at være autentisk i kontakten.

Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium
- Socialpædagog
Københavns Pædagogseminarium
- Socialministeriets Ungeuddannelse
CVU Stork
- Pædagogisk Diplomuddannelsen
Københavns Pædagogseminarium i
samarbejde med SPUK
- Formidlingsuddannelse.
dfti - Dansk Familie Terapeutisk Institut
- Familieterapeut og -rådgiver

Jeg er født i 1965 i Roskilde og jeg har en
voksen datter

For mere information
www.lotte-staal.dk

Begrebet relationskompetence ligger meget tæt
op begrebet mentalisering, der betyder ”holding
minds in mind” - at være opmærksom på egne og
andres tanker og følelser.
Alle fast tilknyttede
konsulenter er løbende under
supervision og er en del af
forskellige netværks - og
erfaringsgrupper. Derudover
dygtiggøres alle løbende ved
kurser og foredrag.

Tlf. 29 80 96 27
lottestaal@gmail.com
www.lotte-staal.dk

SOCIAL
KONSULENT

Lotte Staal

Arbejdsområder

Socialpædagog, PD og
Psykoterapeut med speciale
i familieterapi (MPF)

Min virksomhed har tilknyttet en række dygtige og
erfarne socialkonsulenter. Derved bliver det muligt
at løse større og mere komplekse opgaver, hvor
opgaven kræver flere konsulenter. Mine eksterne
socialkonsulenter og jeg løser blandt andet:

Jeg er oprindelig uddannet socialpædagog og har
over 20 års erfaring på det sociale område, de
sidste ti år som selvstændig konsulent.
Jeg er uddannet socialpædagog og psykoterapeut
MPF, med speciale i familieterapi.
Jeg løser opgaver for kommuner og private:
● Samspils - og observationsundersøgelser
● Familieterapi (med mulighed for individuel
terapi for familiens medlemmer)
● Familiekonsulent/familiebehandler
● Kontaktpersonopgaver
● §54-støtteperson
● Samvær. Støttet eller overvåget
Mit udgangspunkt i mine opgaver er altid, at være
medvirkende til udvikling hos børn, unge og
forældre.
Det er en stor glæde for mig, at opleve en familie i
positiv udvikling.
Dette udgangspunkt bygger på både uddannelse
og mere end 20 års erfaring i det pædagogiske felt.

Har du brug for min faglighed, er du velkommen til
at kontakte mig på telefon 29809627 eller mail:
lottestaal@gmail.com

Samarbejdet med flere socialkonsulenter
betyder, at Lotte Staal kan løfte større og mere
komplekse opgaver.

Samspils- og observationsundersøgelser
Disse undersøgelser tager udgangspunkt i, hvad
kommunen ønsker belyst. F.eks. kan
sagsbehandler under udarbejdelsen af § 50, være i
tvivl om, hvilken indsats der er den bedste for
barnet. Til det formål kan det være nødvendigt at
få foretaget en samspilsundersøgelse. Vores
undersøgelser består af observationer, samtaler
med de relevante personer omkring barnet
Familieterapi
● Familier i dag er pressede på mange måder, og
det kan være hjælpsomt at få talt om de
vanskeligheder, der ligger i at være en familie
● Ved skilsmisser oplever både børn og voksne
stor sorg og frustration, i den vanskelige
situation kan det være til meget stor hjælp at
have familiesamtaler
● Mange unge har urealistiske store krav og
forventninger til sig selv, hvilket kan resultere i
stress og frustrationer. Denne tilstand kan
afhjælpes ved samtaler
● Som en del af udviklingsarbejdet, kan terapien
ske individuelt
Familiekonsulent/familiebehandler
Familier kan have brug for en særlig støtte, så man
kan give en hjælp, der sikrer, at en familie kan
klare en særlig udfordring. Det kan betyde, at man
undgår en anbringelse af barnet eller i forbindelse
med en hjemgivelse. Vi har fokus og interesse for
udviklingen på området - f.eks. med Sverigesmodellen. Vi er optaget af at yde en professionel,
hurtig og målrettet indsats i familien i tæt

samarbejde med forvaltningen og i løbende dialog
med familien
Kontaktpersonopgaver
Kontaktpersonopgaver (§52, stk. 3, 6) løses altid
som familie-kontaktperson, da det er vores
erfaring, at i samarbejdet med den unge, er det af
afgørende betydning at inddrage resten af familien
§54-støtteperson
Hvis et barn er blevet anbragt, kan
forældrene få en støtte-person, der kan
støtte på mange måder: Tale om alt det der
er svært, - om hvordan samarbejdet kan blive
bedre, - gå med til møder, hjælpe til at forstå
det skriftlige og meget andet.
Samvær. Støttet eller overvåget
Når et barn er anbragt, skal forældre have
mulighed for samvær. I nogle situationer kan det
være godt, hvis samværet foregår sammen med en
samværskonsulent, der kan skabe de bedste
betingelser for børn og voksne. Konsulenten kan
også give beskrivelser, der fortæller om
forælderens kompetencer og potentialer.
Beskrivelser af samværene laves efter aftale og er
ofte med udgangspunkt i forældrehandleplanen.

