
Robuste voksne skaber robuste børn

Hvordan kan vi voksne med udgangspunkt i forståelse og indsigt i eget nervesystem 
understøtte børns udvikling af selvregulering?

Oplægget vil have fokus på de voksnes nervesystem, og hvordan de kan forstå og 
regulere dette. Når de voksne er regulerede, kan børnene bruge de voksnes regulerede 
nervesystem til at lære at regulere deres eget.

”Vores personlige robusthed styrkes, når vi kender vores kropslige og følelsesmæssige 
reaktioner og har redskaber til at tage hånd om dem. Når vi bliver bedre til det, bliver 
vi også bedre til at rumme andre – både børn og voksne – og være med til at hjælpe 
dem til større selvregulering.”



Ro i mit nervesystem,

skaber mere ro i dit nervesystem 

og omvendt –

vi ”smitter” hinanden

Du er dit vigtigste redskab!!!



Carsten Møller
Lærer og Inklusionsvejleder, oplægsholder

Traume- og regressionsterapeut, supervisor 

Grupperleder i Frivilligcenter Odder

Kurser/oplæg/undervisning/pædagogisk udvikling:

”Forstå dit nervesystem og styrk din robusthed”

”FACE:IT” 

”Sorg, skilsmisse samt ”Angst og bekymring”

”REGEL – REgulering GEnnem Leg”

”Intelligent Ledelse i Læringsrum”

”Robuste voksne skaber robuste børn”

Børn – mindfulness, bombekursus og PTSD-forløb, FACE:IT 



Neuroception

Tryg: ”Jeg er”

Farligt: ”Jeg kan”

Livsfarligt: ”Jeg kan ikke”

Stephen Porges





Skalaen





Den tredelte hjerne









Co-regulering er en afgørende for 

børns udvikling af selvregulering. Hvis 

de voksne er dysregulerede, så bliver 

børnene ikke regulerede. 

Hvad gør jeg for at regulere mig? 

Og for at regulere mit barn/børn?



Grounding

”At mærke sin krops tyngde mod jorden og 

at jorden bærer os giver i bogstaveligste

forstand en oplevelse af at kunne stå på 

egne ben – at have begge ben på jorden” 

• Jordforbindelse – at mærke sig selv 

• Bevare kontakt til sig selv 

• Bevare overblik



Øvelser

Bold, Siddeknuder, fødder, sommerfugleklap (25)

Vejrtrækning - reguleringsbold

Så er jeg klar, Det unge og det gamle træ

Sikkerhed – huler, ”heller”

Fysisk kontakt – kram (hvedevarmer), tegne ansigter, massage

Håndgrounding – bold, kuglepen, pegefinger, akupressurringe

Rytme, sange, klappelege, gynge













Gratis oplæg – og kursus (betaling)

7. oktober kl. 10-11 REgulering GEnnem
Leg: https://faceitaps.simplero.com/page/222216

11. oktober kl. 19-21 FACE:IT og 
vrede: https://faceitaps.simplero.com/page/219246

13. oktober kl. 14-15 REgulering GEnnem
Leg: https://faceitaps.simplero.com/page/222218

8. november kl. 19-21 FACE:IT og Afsky herunder også 
skam: https://faceitaps.simplero.com/page/222007

Forår 2022 – 2 dage Robuste voksne skaber robuste børn

https://book2learn.dk/katalog/kursus/419

https://faceitaps.simplero.com/page/222216
https://faceitaps.simplero.com/page/219246
https://faceitaps.simplero.com/page/222218
https://faceitaps.simplero.com/page/222007
https://book2learn.dk/katalog/kursus/419


Efteruddannelsesmuligheder

REGEL kursus KBH 22. og 23. november:

https://mererobust.dk/vare/regel-regulering-gennem-leg-i-
koebenhavn/

FACE:IT kursus 24. november:
https://mererobust.dk/vare/faceit-kursus-i-koebenhavn-24-
november-2021-inkl-et-faceit/

Fagligt Fyrtårn i følelser med FACE:IT online forår 2022

https://mererobust.dk/vare/laeringsforloeb-fagligt-fyrtaarn-i-
foelelser-med-faceit-torsdag-aften-foraar-2022/

https://mererobust.dk/vare/regel-regulering-gennem-leg-i-koebenhavn/
https://mererobust.dk/vare/faceit-kursus-i-koebenhavn-24-november-2021-inkl-et-faceit/
https://mererobust.dk/vare/laeringsforloeb-fagligt-fyrtaarn-i-foelelser-med-faceit-torsdag-aften-foraar-2022/


Ro i mit nervesystem,

skaber mere ro i dit nervesystem 

og omvendt –

vi ”smitter” hinanden

Du er dit vigtigste redskab!!!



Kontakt og links

Carsten Møller

carsten@mererobust.dk

Mobil 22 41 88 14

Links:

www.mererobust.dk

www.facebook.com/faceitbo

mailto:carsten@mererobust.dk
http://www.mererobust.dk/
http://www.facebook.com/faceitbo

