
NUSSA
Et udviklings- og legebaseret

børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
Mere information om NUSSA
Find mere information om NUSSA samt datoer for, hvornår de næste 
træningsforløb finder sted på www.nussa.dk eller www.docenten.dk 

Du er også velkommen til at kontakte kontaktpersonerne for NUSSA

Anne Larsen
Tlf. 5053 1741
anne.larsen@nussa.dk

Annie Jakobsen
Tlf. 4071 6409
annie.jakobsen@nussa.dk

Undervisere på oplæringsforløbet

Annie Jakobsen  
er autoriseret psykolog. Hun er oprindelig uddannet socialpædagog 
og har bred erfaring indenfor almenpædagogik og behandling, 
primært i forhold til børn, unge og familier. Hun har i en årerække 
været ansat på en heldagsskole og har desuden privat praksis. 

Anne Larsen 
Anne Larsen er familieterapeut, certificeret i neuroaffektiv udviklings-
psykologi med børn, forældre og voksne. Af baggrund er hun social-
pædagog med efteruddannelser som Theraplay-terapeut, småbørns- 
konsulent, ICDP- vejleder  og neuropædagogisk supervisor. 

Derudover har hun flere terapeutiske uddannelser bag sig og har specialiseret sig i 
den neuroaffektive forståelse. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut og 
supervisor, og underviser på Theraplay-uddannelsen. Derudover underviser Annie, 
sammen med Anne på Forældre på alle strenge

Anne har mange års erfaring i arbejdet med børn og familier med tilknytnings-og 
relationsforstyrrelser og har i en lang år række  arbejdet med familiebehandling og 
plejefamilier. Anne har i dag selvstændig praksis med bla. familiebehandlings- og 
Theraplayforløb og arbejder desuden som superviser og underviser. 
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NUSSA -  et udviklings- og legebaseret  
børnegruppeprogram for 3-12 årige børn

NUSSA-programmet er organiseret i samme rækkefølge  
som børns naturlige kompetenceudvikling  

NUSSA-gruppen 

Hvem kan blive NUSSA-trænere?

NUSSA-oplæringsforløb

Programmet handler om at opbygge 
og styrke børns følelses-, person-
lighedsmæssige og sociale ressourcer 
gennem glædesfyldt, engageret og 
struktureret leg. Via de voksnes indsigt 
i børnenes udviklingsniveau fokuseres 
der målrettet på at forbedre børnenes 
relationelle ressourcer, selvindsigt og ro-
busthed overfor psykiske stressfaktorer. 
Børnene trænes i at indgå i samspil 
med andre gennem affektafstemning, 

NUSSA-programmet er udviklings-
baseret til forskel fra manualbaseret. 
Det vil sige, at programmet er 
niveauopdelt, så det tager hensyn 
til børnegruppernes emotionelle og 
sociale udviklingsmæssige alder. 
Programmet er inddelt, så det kan 
anvendes særskilt til børnegrupper 
på 3-6, 6-9 og 9-12 år. Samtidig kan 
elementer fra de enkelte aldersgrup-
peringer anvendes, som det vurderes 

NUSSA-gruppen består af ca. 6-10 
børn og sammensættes, så der  
opnås en vis homogenitet omkring 
børnenes følelsesmæssige og sociale 
udviklingsniveau. 
 
Hvilke børn kan deltage i NUSSA?
► børn inden for daginstitutions-
 området, for at gøre børnene
 mere skoleparate ved at øge deres
 følelsesmæssige og sociale 
 kompetencer, samt træne deres
 selvreguleringskompetencer.

Vi vil anbefale, at du er lærer, pædagog, 
psykolog eller på anden vis har erfaring 
med at arbejde med børn. Det er ingen 
forudsætning, at du har en terapeutisk 
baggrund. 

Vil du gerne være NUSSA-træner, 
anbefaler vi, at du gør dig følgende 
overvejelser: 

• Kan du lide at lege og bruge dig selv
 aktivt i samspil med børn?
• Er du nysgerrig og har let til smil 
 og latter?

Oplæringsforløbet består af syv dages 
undervisning i kortere moduler fordelt 
over et halvt år. Det består af tre 
moduler, hvoraf de første to er af tre 
dages varighed:

mentalisering og selvregulering i sociale 
relationer.

NUSSA er udviklet til fagpersoner, der 
har mod på at prøve et nyt program, 
og som har daglig kontakt med børn, der 
har brug for ekstra støtte og omsorg.

hensigtsmæssigt for den specifikke 
børnegruppe eller man kan gennem-
føre udvalgte sessioner flere gange, 
hvis ikke den samlede gruppe er parat 
til næste udviklingsniveau. På denne 
måde udfordres børnene kontinuerligt 
indenfor nærmeste udviklingszone, men 
ikke over. 

► børn med følelsesmæssige, 
 personlighedsmæssige og/eller
 sociale udfordringer. 
► børn som står i en livssituation, der
 er særligt udfordrende. 
► børn af forældre, der af en eller
 anden årsag ikke har de ressourcer,
 der skal til for at indgå i samspil
 med deres børn. Fx på grund
 af depression, PTSD, akut opstået
 traume som skilsmisse, svær 
 sygdom, dødsfald eller andre lidelser.

• Har du mod på at afprøve noget nyt,
 og måske også opdage noget nyt om
 dine egne reaktionsmønstre i samspil
 med børnene?
• Har du mod på og lyst til at være
 deltagende i til tider alvorlige 
 emotionelle processer? 
• Er du optaget af egen og andres
 mentalisering, altså se dig selv
 udefra og andre indefra?
• Kan du bevare roen og grine af dig
 selv, når alting ikke går helt som 
 forventet?
• Har du lyst til at få teoretisk viden om
 legens betydning, koblet sammen
 med praksis? 

Modul 1: 
Her gennemgås NUSSAs teoretiske 
fundament, den neuroaffektive ud-
viklingspsykologi og 
baggrunden for at gennemføre et 
NUSSA-forløb i praksis. De første 
9 niveauer af NUSSA-programmet 
gennemarbejdes, og deltagerne  
afprøver legene. 

Modul 2: 
I dette modul udveksles erfaringer, 
og NUSSA-underviserne besvarer 
spørgsmål. De sidste 9 niveauer af 
NUSSA-programmet gennemarbejdes 
og afprøves.

Modul 3: 
Supervisionsdag. Ca. 2 måneder efter 
modul II afholdes en supervisionsdag. 
Deltagerne har her mulighed for at 
drøfte deres erfaringer med NUSSA-
underviserne og stille spørgsmål. 


