
Fyraftensmøde med spændende foredrag 

Er du socialrådgiver/sagsbehandler i kommunen og savner du en en-

kel og virkningsfuld metode til at få overblik over skjulte dynamikker 

og mønstre i arbejdet med børn og familier?  

 
Opstillingsmetoden er det nyeste skud på stammen indenfor arbejdet med 

børn, unge og familier. ISFO, Institut for Familieopstilling og Systemisk Opstil-

ling, er lige nu ude i landets kommuner og efteruddanne fagpersonale i meto-

den. Nu har du og dine kollegaer en unik mulighed for at komme til en gratis 

introduktion til metoden. 

 

TUWANO inviterer dig og dine kollegaer til en gratis fyraftensmøde med  

oplæg af Rikke Oehlenschläger, fra AddMentor, og foredrag af Liv Dhanyo 

Thommesen, leder af ISFO. 

 

Fredag d. 10 november 2017 kl. 14-16.30  

- hos Tuwano på Vandmestervej 13, 2630 Taastrup 

Program: 

Kl. 14.00  Velkomst 

Kl. 14.10 Oplæg ved Rikke Oehlenschläger  

 omkring vaner i implementeringen af 

 nye værktøjer 

Kl. 14.40 Kort pause 

Kl. 14.45 Foredrag ved Liv Dhanyo Thommesen 

Kl. 16.15 Netværk og hygge over et glas vin og 

 en let anretning mad 



Oplægsholderne 

Liv Dhanyo Thommesen 

Liv Dhanyo Thommesen er grundlægger og daglig leder af 

ISFO. Hun er primær underviser på instituttets uddannel-

ser samt ekstern konsulent for integration af Opstillings-

metoden i sociale og arbejdsrelaterede sammenhænge. 

Hun har en bred uddannelse inden for området og er bl.a. 

Psykoterapeut med speciale i Systemisk Opstilling & Fami-

lieopstilling, Procesorienteret Psykologi, Krops-, Chok- og 

Traumeforløsende terapi samt Mindfulness. 

Liv Dhanyo siger om Opstillingsmetoden: ”Vores metode 
er blot én blandt mange andre gode redskaber og værktøjer: Signs of Safety – 
Tre Huse mv. er blot nogle af de fremgangsmåder, som vores metode vil være 
et kraftfuldt supplement til. Et væsentligt aspekt ved metoden er, at når vi an-
vender eksternalisering i form af figurer, billeder, symboler og evt. metaforer 
kommer vi uden om rigtigt/forkert, din skyld/min skyld osv.” 

Rikke Oehlenschläger  

Rikke Oehlenschläger er projektleder og hovedunderviser 

i Addmentor, som er et konsulenthus der har offentlige 

forvaltninger som kundegrundlag.  

Rikke underviser udelukkende medarbejdere med menne-
skelig kontakt og udfordre primært deltagerne på deres 
mindset, vanedannelser, forståelse af menneskers adfærd 
og bagvedliggende handlingsmønstre. Der trækkes på 
tidligere erhvervserfaringer og fra hendes uddannelser 
indenfor positiv psykologi, mentoring og coaching.  



Andre praktiske oplysninger 

Tilmelding og SU: 

Der er et begrænset antal pladser og det er derfor først til mølle - så skynd 

dig at melde dig til! - dog maks. 3 medarbejdere pr. kommune. 

 

SU: onsdag d. 1 november. 

 

Find vej: 

TUWANO er beliggende på Vandmestervej 13 i Taastrup; i gåafstand fra City 2 

og midt mellem Høje Taastrup og Taastrup station. 

 

For rutevejledning i bil, klik her: Google Maps 

 

Er du med offentlig transport kan du stå af på enten Høje Taastrup eller Taa-

strup station og tage bus 117 eller 118, som kører til nærmeste stoppested 10 

minutters gang fra TUWANO. 

 

Parkeringsforhold: 

Der er gratis parkering ved TUWANO, og der er ligeledes mulighed for at par-

kere gratis på Husmandsvej eller på en af de omkringliggende veje i området. 

https://www.google.com/maps/place/Tuwano+ApS+Under+Stiftelse/@55.638595,12.2777834,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1c69795e71435473!8m2!3d55.638314!4d12.2855939?hl=da

