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Herudover vil der være workshops med 
navne fra de nordiske Marte Meo fælles-
skaber. Kongressen vil være sammensat med 
et bredt udvalg af oplæg og workshops med 
et højt fagligt indhold, mulighed for at skabe 
netværk og at besøge udvalgte arbejdsplad-
ser samt  arrangerede udflugter i vores 
smukke natur.

Kom til Færøerne og oplev den smukke natur 
og det hyggelige lille samfund midt i Nord-
atlanten, og nyd samværet med kollegaer og 
andre med fælles interesser og den nyeste 
viden indenfor Marte Meo.

Programmet vil blive sammensat på et 
senere tidspunkt og vil blive formidlet til de 
nordiske foreninger med oplysninger
om indhold, priser samt rejseoplysninger.

I har allerede nu mulighed for, at planlægge 
et forlænget ophold på de smukke øer, da 
kongressen er lagt i forbindelse med  
pinseferien.

PÅ VEGNE AF DEN FÆRØSKE MARTE 
MEO FORENING GLÆDER VI OS OG 
HÅBER AT SE RIGTIG MANGE PÅ 
FÆRØERNE I DAGENE 16-18. MAJ 2018.

MARTE MEO FELAG FØROYA
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Herudover kommer Jy�e Birk Sørensen, fra 
Dansk Marte Meo Center (DMMC) og hun vil 
holde et oplæg med titlen: 

FRA KONFLIKT
TIL KONTAKT

Vi kan også præsentere Allan Stevn Bach, 
som er uddannet i dansk og psykologi fra 
Aalborg Universitet, og derudover er Marte 
Meo supervisor og ICDP-træner.
Han underviser i psykologi på UCNs e�er- 
og videreuddannelsesafdeling, med særlig 
fokus på uddannelse af Marte Meo terapeuter 
og ICDP-vejlederer.
Allan vil holde et oplæg under titlen:

OM AT SE DEN ANDEN INDEFRA OG
SIG SELV UDEFRA - PÅ VIDEO!

”Kom og få viden om, hvordan vi ved hjælp af 
Marte Meo metoden kan være medvirkende til 
både at forebygge og reducere den voldsomme 
diagnosticering af børn og unge.
Marte Meo er særlig anvendelig til at lave en 
mikroanalytisk undersøgelse og analyse af 
barnets relationelle miljø, hvor en kvalificering 
af det relationelle miljø vil fremme børns sunde 
udvikling. 
 
Fremfor at individualisere barnets/børns 
udviklingsvanskeligheder skal det relationelle 
miljø inddrages og være omdrejningspunktet 
for både forebyggelse og behandling.”

”Oplægget handler om, hvordan viden om 
mentalisering og neuro-affektiv udviklings-
psykologi kan kvalificere vores videoana-
lyser og derigennem, hvordan vi kan blive 
endnu bedre til at udviklingsstø�e “den 
anden”. Der vil i oplægget være praksisnære 
videoeksempler til illustration.”

Allan
Stevn
Bach

Velkommen til Tórshavn!

I dagene 16-18. maj 2018 a�oldes nordisk 
Marte Meo kongres i Tórshavn, på Færøerne.

Vi kan allerede nu meddele, at der blandt 
hovednavnene vil være oplæg ved Maria 
Aarts og Josje Aarts under overskri�en:

PRESENTATIONS OF ALL
NEW EXCITING DEVELOPMENTS 
WITHIN MARTE MEO
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