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Fakta om PAS-undervisning 
Undervisningen tilrettelægges med en varighed på 4 timer 
og er gratis. Modtagerne af undervisningen skal stille 
lokaler til rådighed for undervisningen. 
 
Der skal være mellem 10 og 25 deltagere før vi 
gennemfører en undervisning. Bemærk: forældre har ikke 
mulighed for at deltage i undervisningen. 
 
Ansøgningsskema findes på ast.dk under emnet ”Børn” 
”Adoption” og dernæst ”PAS-rådgivning og undervisning”. I 
har mulighed for at ønske en specifik underviser. Vær 
opmærksom på at en aftale om undervisning indgås med 
Ankestyrelsen og ikke direkte med underviseren.  
Undervisningstilbuddet er først gældende, når der 
foreligger en skriftlig bekræftelse fra Ankestyrelsen.  
 
Forventet sagsbehandlingstid: 14 dage. 

Nysgerrig efter mere? 
 
Læs mere på ast.dk eller kontakt 
Ankestyrelsens Adoptionssekretariat 
på tlf. 33 41 12 00 eller ast@ast.dk. 

 
 

Gratis undervisning om adopterede børn til fagpersoner 
Institutionslivet kan udgøre en særlig udfordring for mange børn. I 
undervisningstilbuddet sættes der fokus på livet i børnehave, skole, 
fritidshjem, efterskole og alt andet institutionsliv også gældende fra 
uddannelser til bosteder. 
 
Med henblik på at dele vores erfaringer og viden om adopterede 
børn og tidlige traumer, tilbyder Ankestyrelsens PAS rådgivere 
undervisning med fokus på barnets/den unges institutionsliv og 
muligheder for tilknytning. Der lægges i undervisningen vægt på 
forhold og perspektiver, som den professionelle voksne skal 
være opmærksom på i mødet med det adopterede barn/den 

unge og dets forældre. 
 

Undervisningen varetages af PAS rådgivere (Post Adoption Service), med stor erfaring. Rådgiverne har fagligt kendskab til 
de problemstillinger, som adoptivfamilier og institutioner med flere kan opleve. Undervisningen er tilrettelagt to forskellige 
målgrupper. 
 
Målgruppe 1: Personale i institutioner og skoler med flere 
Adoptivbørns psykiske alder svarer ikke altid, på alle 
områder, til deres fysiske alder. Dette hænger sammen 
med, at børnene har været udsat for voldsomme 
hændelser, tab af deres biologiske forældre og ofte har 
været understimuleret/fejlstimuleret.  
 
Betydningen af forældresamarbejde, håndtering af 
konflikter og problemstillinger i forbindelse med 
adoptivbarnets trivsel er vigtig. 
 
Formålet med kurset er at give nye perspektiver og 
handlemuligheder i forhold til, at afkode barnets/den 
unges signaler og sætte det ind i en udviklingsmæssig 
sammenhæng. 
 
Målgruppe 2: Konsultativt personale. Herunder 
psykologer, socialrådgivere, støttepædagoger, 
talehørepædagoger samt sundhedsplejersker med flere. 
Som konsultativt personale, i forhold til det adopterede barn/den unge, er der flere forhold, som er værd at være 
opmærksom på. Graviditeten hos en stresset eller måske fortvivlet mor og den tidlige opvækst på et eller flere børnehjem 
sætter sine spor og kan eksempelvis  være med til at forme barnets/den unges opfattelse af, hvordan ”verden hænger 

sammen og mine forestiller mig om andres tanker, følelser og intentioner”. 
Bliver de tidlige erfaringer med institutionsophold derudover reaktiveret, når 
barnet kommer i kontakt med en dansk institution? 
 
Formålet med undervisningen er at udvide den enkeltes kendskab til, hvad 
adoption og traumer også indebærer og sætte fokus på professionel praksis i 

forhold til at støtte barnets/den unges udvikling. 
 


