
Gør noget godt 
for jeres familie

Styrk jeres parforhold

Hedensted Kommune tilbyder gratis  
PREP-kurser til par med børn fra 0-18 år.

P R E P
Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold



• Man deler kun personligt stof med sin partner, og der er ikke  
gruppearbejde på kurset.

• PREP er udviklet på baggrund af mange års forskning.  
Kurset har dokumenteret god effekt på parforholdet.

• Undervisningen krydres med videoklip, kommunikationsøvelser 
og samtaler med din partner.

På et PREP kursus får I redskaber til at forbedre jeres kommunikation 
og samspil. Det handler om at udvikle de gode sider ved forholdet, 
f.eks. ved at skabe plads til venskab, hygge og humor. Fokus er ikke 
kun på problemer og konflikthåndtering. PREP er et kommunikations-
kursus ikke at forveksle med parterapi. 

Kursusvarighed
13 timer. Deltagelse er gratis. Der serveres en let forplejning under  
kurset. Se tid og sted for kurset på kommunens hjemmeside, hvor du 
også tilmelder dig:

www.hedensted.dk/parforhold

Yderligere oplysninger, kontakt
lisa.stroeiet@hedensted.dk – Tlf. 5118 2679
charlotte.pedersen@hedensted.dk – Tlf. 2034 8574



Forventninger
Vi har alle bevidste og ubevidste forvent-
ninger om parforholdet. Disse præger 
synet på partneren. Kurset lægger op til 
at arbejde med egne og partnerens for-
ventninger og roller.

Kommunikation
Kommunikation er en af de vigtigste fak-
torer i parforholdet. Mange føler sig ikke 
forstået af deres partner.

PREP-kurset underviser i tydelig kommu-
nikation på en enkel måde og giver hjælp 
til at håndtere forskellighed.

De fire faresignaler
Gennem PREPs forskning om pars kom-
munikation, har man fundet fire negative 
mønstre, som mange par ender med at 
have problemer omkring. På kurset bli-
ver I klædt på til at genkende tegn på 
uhensigtsmæssig kommunikation, så I 
kan standse den i tide.

Problemløsning
Alle par oplever konflikter. PREP giver 
brugbare redskaber til håndtering af kon-
flikter når de opstår.

Seksualitet og intimitet
Det seksuelle kan være med til at ska-
be glæde, tryghed og nærhed. Samtidig 
er det også et sårbart og vanskeligt felt. 
PREP sætter fokus på sex og fysisk intimi-
tet i parforholdet i en travl hverdag.

Forsoning
I livet med hinanden, kan det ikke und-
gås, at par kommer til at gøre hinanden 
ondt.

Kurset prøver at give en forståelse for, at 
forsoning altid er en fælles opgave. For-
soning kan sammenlignes med parfor-
holdets immunforsvar.

KURSUS EMNER

Kommunikation, forventninger og roller
Hvad er kærlighed og forelskelse – og hvad er forskellen.



Læs mere på www.hedensted.dk/parforhold

Praktiske
Redskaber til et 
Engageret 
Parforhold
Fokus på vigtige emner i parforhold og familieliv


