Jeg meldte mig, fordi jeg
ikke ville have, at
forældrene skulle sidde i
samme lort til halsen,
som jeg selv gjorde
dengang

Det har fungeret rigtig
rigtig fint og jeg synes det
har været nemt at gå til!
Forældrene kom og var
nysgerrige og ville lære

Man kommer tæt på familierne,
bliver inviteret indenfor i deres
liv – tænk at de tør. Beæret over
at man får lov til at være med i
det
Det har været
knaldhamrende godt. En fed
rejse at være med på og se
forældrene blomstre
løbende. Det får man et stort
kick ud af

Jeg havde lyst til at tage
derind efter arbejde også
selvom jeg var træt. Det har
været meget givende
personligt og fagligt

Den åbenhed og tillid
forældrene viste, var
helt ubeskrivelig

TRÆNERNE
Jeg underviser også på DUÅ.
Det her har været langt
nemmere at gå til. Og jeg
vurderer, at forældrenes
udbytte er det samme

Rigtig rigtig givende!
En af de 10 fedeste
ting jeg har gjort i
mit liv
Fedt at vi virkelig har været
med til at sætte noget i gang
som de fortsætter med. Vi
kaster bolden på banen men det
er jo dem der spiller

Det har været en kæmpe
stor personlig
tilfredsstillelse at være
med. Når så mange
forældre er så glade, så
tænk på alle de glade børn,
der kommer ud af det

Helt kanon kursus som
har gjort vores hverdag
bedre. Har løftet
stemningen i hele huset

Håber andre forældre
bliver lige så
privilegerede som os og
får tilbuddet om KiK

Skønt at mærke
trænernes indlevelse
og entusiasme

Vi har fået en masse
redskaber, og har fået
mulighed for at sparre
omkring nye tiltag og
lignende

Super dejligt at
være i selskab
med ligesindede

Dejlige trænere, der
udstråler varme og
dygtighed

De frivillige fortæller og
giver råd ud fra egne
erfaringer. Det gør at
kurset føles trygt og man
kan åbne sig og være ærlig

Det er så dejlig positivt at
deltage - der er så meget
der giver mere mening

Jeg får mange gode
redskaber i rygsækken - især
fordi jeg får fokus på at
vende det negative til
positivt - det et jo positive
glade børn vi ønsker os, som
fylder os med energi

FORÆLDRENE
Dette kursus er det
bedste der er sket
for mig/os som
familie

Det har fungeret super
godt, og vi er
topmotiverede for at
fortsætte arbejdet

Super godt kursus med
de bedste kursister og
undervisere.
Tak for gode ideer og
værktøjer

