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SKÅNSOM MAGTANVENDELSE 
I løbet af mange års praktisk erfaring som socialpædagog 
og leder, oplevede jeg, hvordan mange erfarne- og nye 
medarbejdere samt ledere, står usikre på HVORDAN man 
PRAKTISK udfører en magtanvendelse korrekt og 
skånsomt.

Denne usikkerhed kan resultere i:
• unødvendige og ødelæggende konflikter
• personale overholder ikke strukturen
• ødelagte relationer eller manglende relationsopbygning
• ikke tilladte magtanvendelser, og skærpet tilsyn
• stress og sygemeldinger samt stor personale udskiftning

KURSUSOMRÅDET:
Lovgrundlag på området
På kursus vil du opnå forståelse for gældende lovgivning 
på området, herunder fysisk guidning, afværgehjælp og 
fysisk magtanvendelse.

Baggrund for kurset
Det er så unødvendigt, at en opbygget relation, kan 
ødelægges på få sekunder – fordi en konflikt eller 
magtanvendelse udføres forkert.

Jeg finder det afgørende, at uddannelse på dette område 
formidles med en kompetent pædagogisk- og ledelses-
mæssig baggrund.

Praktiske øvelser i Skånsom Magtanvendelse
På kursus vil deltagerne lære at udføre skånsom 
magtanvendelse uden smerte, og med fokus på relationen 
og omsorg.
Desuden vil selvforsvar for medarbejderen indgå.

PRAKTISK
INFORMATION

“I sidste uge afholdte Ølandhus 2 kurser for medarbejdere med 
konsulent Niels Braüner. På kurset lærte vores medarbejdere 
at blive endnu bedre til at hjælpe vores børn, unge og voksne i 
svære situationer, og samtidig passe godt på sig selv. Super dag 
med praksisnære øvelser og tydelig teori.”
Søren Brink, Ølandhus, Direktør

”Mange TAK for sidst ,- det var et rigtig godt kursus, som 
personalet også gav positiv feedbeck på.”
Bente Friis Jensen, Leder, Morsø Bosteder, Enggården



AT SIKRE TRYGHED FOR BØRN/BORGERE,
PERSONALE, FORÆLDRE OG LEDELSEN
Faglig opkvalificering i lovgivning om magtanvendelse samt praktisk kunnen i Skånsom
magtanvendelse - uden smerte og med fokus på relationen.

Kurset er kort og brugbart. Dermed kan medarbejderne huske og forstå relevant lovgrundlag
og fysisk kunnen - også 3 måneder efter kursus. Der vil være plads til spørgsmål, dialog om 
pædagogik og mine løsningsforslag på tilgange i jeres hverdag.

Undgå unødvendige og ødelæggende konflikter, ikke overholdt struktur, ødelagte relationer, 
skærpet tilsyn, stress, sygemeldinger og stor personaleudskiftning.

Gør som over 2000 af dine kollegaer
Modsat andre udbydere, har jeg over 20 års praktisk erfaring som pædagog og leder. Jeg ved 
præcis, hvilke konflikter og følelser man daglig står i som pædagog og lærer. Og derfor kan jeg 
hjælpe med endnu større kompetence og færdigheder. 

“..alle lærere skal uddannes til bedre at forstå reglerne for magtanvendelse.”                                                                                  
Direktør i Børns vilkår, Rasmus Kjeldahl, JP 23.10.2021

“En fysisk magtanvendelse skal udføres så skånsomt og kortvarigt, som omstændighederne tillader..Det forudsætter 
bl.a., at personalet har kendskab til, hvilke greb der bør anvendes i forbindelse med en magtanvendelse.” 
Folketingets Ombudsmand, Temarapport 2019

“På nogle tilbud er det relevant at have kompetencer i fysisk konflikthåndtering  for nænsomt at kunne afværge 
voldsomme episoder.” Socialstyrelsen, “Nationale retningslinjer.” 2019

“Er der med APV’en identificeret en risiko for vold eller trusler om vold, jf. arbejdsmiljølovgivningen, har 
arbejdsgiveren pligt til, at give den nødvendige oplæring og instruktion til medarbejderene i, hvordan de  
forebygger og håndterer voldsepisoder.” Undervisningsministeriet, “Forebyg og håndter trusler og vold” 2019

FAKTA

De seneste tal viser
at 45,2% af lærere
i folkeskolen, og
mere end hver
3. socialpædagog,
er udsat for vold
mindst 1 gang om året.
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www.magtogomsorg.dk

“Kurset Magt & Omsorg levede fuldt ud op til forventnin-
gerne med en god balancegang imellem teori, eksempler 
og praktiske øvelser. Vores oplevelse var, at der blev lagt 
særlig vægt på det forbyggende. Og hvordan små ting i 
mødet med barnet eller den unge kan afgøre, om en 
situation udvikler sig til en magtanvendelse. Eller til at 
barnet/den unge føler sig mødt i det svære. Dette lige i 
vores ånd og det som vi gerne vil stå for som opholdssted.”
Berit Mouridsen, Forstander, Det Blå Hus

“Tak for et udbytterigt kursus. Vi var en blanding af 
lærere, pædagoger og ledelse fra både almen- og 
specialområdet, og indholdet var relevant for os alle. 
Vi blev skærpet på det lovmæssige grundlag og fik 
konkrete og brugbare anvisninger, der er anvendelige i 
det praktiske, pædagogiske arbejde”. Både ledelse og 
medarbejdere blev klogere.”
Heidi Dalby, Afdelingsleder, Samsø skole

“Vi har haft fornøjelsen af Niels i forhold til et kursus 
omkring magtanvendelse. I en kombination af teori og 
praksis, formidler Niels således, at vi som institution har 
kunnet overføre det direkte til vores praksis. Vi kan varmt 
anbefale Niels Brãuner som kursusafholder.”
Brian Engelund, Leder, Opholdsstedet Østergaard

”Vores oplevelse med Niels er gennemført positiv. Godt 
formidlet og i den grad forståeligt.
Vi kan kun anbefale andre opholdssteder, bosteder  etc at 
gøre brug af muligheden for at erhverve sig viden omkring 
voksenansvarsloven og den skånsomme magtanvendelse.”
Thomas Roll Petersen, Forstander, Fonden Corvia

”Det var inspirerende at få opfrisket det juridiske grund-
lag vi bevæger os på, og du leverede på en engagerende 
måde. Vi fik alle meget ud af dagen og kunne næsten ikke 
stoppe!.”
Mette Bødker, Heldagsklasse leder, Skårup Skole

“Tusind tak for i går, det var en fornøjelse.
Dejligt at have noget konkret at spille bold op ad, hvilket 
medarbejderne også har kvitteret for.”
Thomas Chr. Trønning, Skoleleder, Møllevangskolen, 
Aarhus

”Mange tak for et godt, konkret og fokuseret kursus i 
skånsom magtanvendelse. Vi fik alle noget værdifuldt ud 
af det, som vi kan bruge i vores pædagogiske praksis.”
Kristina Mortensen, Suhrsvej 28b, Leder

”Tusind tak for et kursus, hvor bla. tørt lovstof blev gjort 
sjovt og spændende. Du formåede at holde os fokusere-
de og interesserede i hele kurset. Tydelig og præcis i din 
kommunikation og tydeligt du har en pædagogisk bag-
grund, så det ikke bare blev magt, men hele tiden med 
fokus på relationen og omsorgen også.
Tak for denne gang til vi ses igen.”
René Koch Larsen, Afd.leder, Saxenhøj

“En rigtig god start på et nyt skoleår, hvor alle medar-
bejderne på skolen, lærere, pædagoger og ledelse var 
repræsenteret. Vi fik en forståelig og præcis formidling 
af lovgivningen på området. Det var rart med nogle få 
øvelser, som vi kan anvende i vores pædagogiske arbejde 
til hverdag. Medarbejderne var tilfredse med kurset især 
gennemgangen af lovgivningen.”
Mia Filtenborg Borup Kracht, Skoleleder

“Vi var tilfredse med kurset. Der var en god formidling 
fra din side og vi blev helt klart mere opmærksomme på 
lovgivning og vigtige ting i hverdagen.”
Michael Laursen, pædagogisk leder, Kaløvigskolen


