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Tilbud om skræddersyede kurser i mindfulness og  
stressforebyggelse til daginstitutioner i Gentofte 

 
Kunne det være noget for jer med en temadag om mindfulness i naturen, om hvordan mindfulness kan bru-

ges i forhold til børn eller et foredrag om stress og forebyggelse af stress – eller måske en kombination? 

Et foredrag, en workshop eller et kursus vil kunne tilrettelægges ud fra de udviklingsønsker, behov eller ud-

fordringer, I står med på netop jeres institution. 

Her er tre bud på, hvordan det kunne forme sig: 

Mindfulness i naturen, temadag for personalet 
En dag med fokus på restitution for både krop og sind med inspiration og indsigt i, hvordan opmærksomhed, 

nærvær og en venlig, accepterende tilgang til sig selv kan ændre vores måde at forholde os på til omgivel-

serne og os selv.  

Forløbet kan tilrettelægges som et hel- eller halvdags-kursus. Priser mellem 9.700 kr. og 5.7000 kr. 

 Introduktion til mindfulness og korte øvelser indendørs 

 Hvordan naturen kan hjælpe os med at restituere og finde ro 

 Mindful vandring i stilhed til et trygt sted i nærliggende natur 

 Mindful yoga/afspænding og efterfølgende naturmeditation 

 Øvelse på egen hånd med sansekort 

 Dialog og opsamling i forhold til dagens erfaringer 

Eventuelle tilvalg, hvis det udvides til en hel dag: 

 Udvidet indføring i mindfulness, herunder nogle af de grundlæggende begreber som de 4 udvik-

lingstrin og de 7 principper 

 Se jeres legeplads med nye øjne: Hvordan kan udearealerne komme i spil i forhold til en mindful-

ness praksis 

 Mindful akvarelmaling  
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Mindfulness i den pædagogiske praksis 
En hel dag med fokus på hvordan mindfulness kan bruges i forhold til børn.  
Mindfulness for børn skal leges ind på en måde hvor der tales til barnets egne medfødte færdigheder i at op-
leve og være forbundet med kroppen, og følelserne. 
Børns evne til at være opmærksomme (indadtil og udadtil) udvikles ikke automatisk af sig selv. Det er en 
medfødt kompetence, men den udfolder sig i det relationelle samspil. Hvis dette ikke sker i tilstrækkeligt om-
fang, lærer mange børn ikke selv at kunne styre deres opmærksomhed. Dette er en væsentlig årsag til, at vi 
har så mange børn og unge med opmærksomhedsproblematikker.  
Dette kursus afholdes sammen med cand.pæd.pæd.psyk, mindfulness instruktør og Marte Meo terapeut, Pia 
Jørgensen Læs mere om Pia på hendes firma-hjemmeside. 
Pris for et heldagskursus med os begge: 9.700 kr. 
 

 Udvidet forståelse af, hvad mindfulness er 
 Mindfulness-øvelser, kropsscanning og meditationer 
 Øvelser og ideer til forløb med børnene 
 Formidling af de mest centrale pointer, så man som voksen får en dybere forståelse af, hvordan 

man bedst støtter børnene (specielt børn med opmærksomhedsforstyrrelser) 
 

  

 

 

Foredrag om forebyggelse af stress med fokus på overbevisninger og værdier 
Kan holdes som foredrag med kortere øvelser ind imellem eller mere som en workshop, hvor der bliver sat 

tid af til at tale om værdier og dilemmaer, der kan være i spil på netop jeres arbejdsplads. 

Jeg tilbyder et foredrag, der åbner for en dybere forståelse af de mekanismer, der er i spil, og som dermed 

også givermulighed for at handle mere i overensstemmelse med de værdier, vi hver især har – som individ 

eller som arbejdsplads. 

Pris for et foredrag på 2 timer med mulighed for efterfølgende gruppearbejde fra 7.000 kr. 

 Definition af stress og hvordan det virker i kroppen 

 Hvad kan arbejdspladsen gøre for at forebygge stress (HR/leder/TR og AMR/kollegaer) 

 Hvilke værdier og overbevisninger er i spil, når det bliver vanskeligt at passe på sig selv 

 Hvad kan den enkelte gøre for at undgå at blive overbelastet  

http://www.tranemindfulness.dk/
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Mine forudsætninger:  
Efter at have arbejdet som landskabsarkitekt samt udviklings- og stresskonsulent i Gen-

tofte Kommune i 16 år er jeg nu startet som selvstændig – for at kunne bruge mest 

mulig tid på det, jeg brænder for: Nemlig at bidrage til mindre stress og mere trivsel. 

Ud over min baggrund som landskabsarkitekt med speciale i legepladser har jeg en ud-

dannelse som narrativ psykoterapeut og en stresscoach- og mindfulness-uddannelse. 

Jeg arbejder som mindfulness-instruktør på Tidtilros rejser og har afholdt mange fore-

drag og kurser. 

Læs eventuelt mere om min baggrund og tilbud på min egen hjemmeside.  

 

Hvad siger de ude i byen? 
 

Britta Rasmussen, leder af Skov- og Naturbørnehaverne i Gentofte og af Naturvejlednin-

gen Ordrup Hus: 
Jeg har arbejdet sammen med Eva i mange år, dels i forhold til rådgivning i personaleadfærd/samarbej-

de i teams, som coach for ledelsesnetværk, i forbindelse med etablering af legepladser og som underviser 

i legepladskurser. Eva som person/samarbejdspartner er lyttende, empatisk, forløsende, imødekommen-

de, god til at “sætte sig ind i …” og “spørge ind til …”. Hun er ærlig, assertiv, velovervejet, grundig, ægte i 

sin fremtræden, tillidsskabende. 

 

Eva Dam, fællestillidsrepræsentant for pædagoger på skoleområdet i Gentofte: 
Vi havde inviteret Eva Zelander til at holde et oplæg omkring stress på arbejdspladsen i vores MED-ud-
valg. 
Det var et rigtig godt oplæg, der gav en god viden om, hvad stress er, og hvordan stress fysisk påvirker 
kroppen. 
Som udvalg fik vi stof til at komme i en god dialog ikke bare om, hvad en arbejdsplads kan gøre både for 
at forebygge, men også hvad vi skal gøre, når en medarbejder rammes. Eva er solidt funderet, og hun 
kan omsætte teori til praksis, så det skaber nytte og værdi for arbejdsfællesskabet. 
 

Christina Købke, Deltager på et af mine hold med Mindfulness i naturen: 
En af de gange, vi gik til Tippen, skulle vi se på træer, blomster mv som om det var første gang, vi så 

dem: Vi skulle begejstres. Det åbnede virkelig mine øjne. Jeg kan jo netop selv være med til at begejstre 

mig selv og til at bestemme, hvad der er spændende at se og ikke kun se alt det triste, og slet ikke be-

mærke alt det skønne, der er lige for næsen af mig. Du har også gjort mig opmærksom på alle mine san-

ser igen. Der er gået alt for meget praktik i mit liv og for lidt nydelse. Jeg tænker, det er sjovere at have 

en nærværende mor, der dufter til æbler, løfter sten for at finde insekter, hører sjove lyde og ser på bar-

kens mange farver, end en, der bare skal have styr på det hele og skal videre, videre og videre … Jeg har 

stadig ting at bøvle med, men sådan hvordan jeg grundlæggende er og har det er jeg blevet meget mere 

opmærksom på, og det er vel det første, der skal ske. 

 

http://www.tidtilro.dk/
http://qvercus.dk/

