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ADBB-uddannelse og certificering 
 

 

Deltagermålgruppe: Alle fagprofessionelle, som har en vis erfaring og aktuelt arbejder med spæd- 

og småbørn, f.eks. sundhedsplejersker, psykologer, pædagoger, børnelæger m.fl.  

 

Formål og indhold: Formålet med ADBB-certificeringen er primært at kvalificere den 

fagprofessionelle ift. at kunne identificere tidlige risikotegn hos barnet og at tale med forældre om, 

hvordan de kan støtte deres barn i forbindelse med dets sociale udvikling. Kursisterne trænes i at 

foretage en kvalificeret vurdering af barnets sociale kontakt i forhold til at afklare, om barnets 

trivsel og sociale udvikling er i risiko, og der derfor er behov for yderligere udredning og støtte.  

 

Programinformation: I ADBB-certificeringen indgår to hele uddannelsesdage fra kl. 9-16. Begge 

dage vil typisk forløbe efter følgende program:  

 

8:30-9:00 Ankomst og kaffe  

9:00-12:30 Undervisning  

12:30-13:15 Frokost  

13:15-16:00 Undervisning  

 

Såfremt kurset afholdes online, kan kursusdagene fordeles på 4 dage frem for 2 for at undgå for 

lange dage foran en skærm. Undervisningen vil i så fald ligge kl. 9.00-12.00 alle dage.  

 

Herudover omfatter forløbet supervisioner: Enten 1 supervisionsworkshop á 4 timer med fremmøde 

eller 2 supervisionsgange á 2 timer med fremmøde. Her superviseres i kursisternes kodninger af 

videoklip, som er udleveret af CIF. Ved den afsluttende certificering koder kursisten individuelt fire 

videoklip, udleveret af CIF, tilfredsstillende.  

 

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

I N S T I T U T  F O R  P S Y K O L O G I  



Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF) 

Sted: Uddannelsen kan foregå både online og fysisk. Fysiske kurser foregår i Institut for Psykologis 

lokaler, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K eller i Aarhus DGI-huset på Værkmestergade 

17, 8000 Aarhus C. Der kan laves en aftale om, at en vores ADBB-undervisere kommer ud, hvis en 

kommune eller andre selv kan samle et helt hold.  

 

Priser: ADBB-certificering koster 9.000 DKK per deltager. Prisen for en ”kold plads” er 3.000 

DKK. Der kan max. bookes fire kolde pladser per hold. Ved ADBB-uddannelsen hos CIF pålægges 

et forplejningstillæg på 500 eller 700 DKK per deltager, alt afhængigt af om supervisionen er fysisk 

eller online. Ved ADBB-uddannelsen i Aarhus pålægges et tillæg på 1000 eller 1400 DKK per 

deltager, som dækker deltagerens forplejning, leje af lokaler samt underviserens udgifter i 

forbindelse med kurset (herunder transport, overnatning og diæt).  

  

Særlig for eksterne kurser: Kursusmodtager sørger selv for lokale og forplejning (inkl. frokost, 

kaffe og te) til deltagere og underviser. Undervisningslokalet skal være udstyret med en projektor 

eller en skærm samt højtalere, så der er mulighed for at afspille PowerPoint-show og videoer med 

lyd. Skærmen skal være stor nok til, at alle kursusdeltagere kan se videooptagelser samtidig.  

 

Afregning: Afregning af kurset sker 6 uger før kursusstart. 
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