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Børn og familier ramt af traumer              

Hvordan tale om det, man ikke kan tale om? 

Narrativ Praksis med Sabine Vermiere 
 

Et nyt ansigt i Danmark 
Det er Sabine Vermieres første kursus og workshop i Danmark. Vi har i Narrativt Forum E45 

oplevet Sabine flere gange ved Europæisk Konference om Narrativ Terapi. Hendes oplæg og 

workshop er af høj kvalitet. Hun formidler på et let forståeligt engelsk og med et stærkt og 

smittende engagement.  

Sabine Vermiere er ansat ved Interactie-Academie VZW i Antwerpen, Belgien og knyttet til Taos 

Instituttet, USA, som ekstern lektor. Få mere info om Sabine på www.narrativtforum.dk. Her 

finder du også omtale af hendes bøger og seneste artikel i International Journal of Narrative 

Therapy and Community Work, Dulwich Centret. 

 

Børnesamtalen som fælles leg med roller, positioner og interviews 
Sabine er især inspireret af Alan Jenkins' tilgang til traumebehandling: 

”Genskab ikke den vold som allerede er forvoldt”. Børn ønsker 

sjældent at tale om det, som er svært. Og Sabine har en særlig måde at 

tale med børn om det, man ikke kan tale om. Hun sætter barnet fri af 

problemet ved at flytte opmærksomheden ud i barnets omverden. Det kan 

være en fantasiverden eller den virkelige omverden. 

Sammen med en dreng undersøger hun fx, hvordan verden mon ville se 

ud, hvis han var konge. Drengens far har et år tidligere taget sit eget liv, 

og drengen har lukket helt ned for både følelse og sprog om sin far.”Hvis 

jeg var konge...” svarer drengen, og sammen tegner de et kort over kongens rige. Drengen 

fortæller om lov og retfærdighed: ”Her er landet, hvor man ikke må tage sit eget liv”. Senere 

bliver de enige om at lave interviewundersøgelser; Sabine interviewer og drengen er kamera-

mand. Da han gerne vil være politibetjent engang, interviewer de politiet, som fortæller om 

deres erfaringer med at vise følelser. De interviewer også Sabines kolleger: ”Er der én i din 

familie, som er død, og som du elskede højt?” ”Ja, min far”, svarer Sabines kollega stille og 

fortæller om sit savn, om hvad hun har gemt som minde, og hvad hun savner mest fra ham. 

Drengen lytter og oplever, hvordan man kan tale om sin afdøde far.   

Børnesamtalerne følger barnets tempo og interesser. Og forældre inddrages undervejs. 
 

 

Workshop d. 5.april 2018 kl. 10-17      Kursus d. 6. april 2018 kl. 10-17 
Praksis i arbejdet med traumeramte børn og familier.  Formidling af narrativ traumeteori omsat til  

Et lille hold med plads til udvekslinger på tværs.  forskellige kontekster med børn og familier.  

Medbring egne eksempler fra praksis.          Oplæg med dialog, videoklip og øvelser.  

Max.16 deltagere. 1495,- kr. Max 40 deltagere. 1495,- kr. 
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