
 
HVILKE ANDRE TILBUD HAR 
FAMILIEKONTORET? 

 

1. Par- og familiesamtaler. Vi gir 
tilbud om samtale til deg/dere som har 
vanskeligheter i parforholdet eller i 
forholdet til andre familiemedlemmer.  

2. Foreldresamarbeidssamtale. Dette 
er et frivillig tilbud til foreldre som ikke 
bor sammen, og som har kjørt seg fast i 
sin dialog om barnas beste.  

3. Andre kurs. Vi holder også kurs om 
”Fortsatt Foreldre”. Fokus for kurset er 
hvordan få til et godt nok 
foreldresamarbeid til det beste for barna 
når dere ikke lenger bor sammen 

4. Telefonbistand. Har du 
enkeltstående spørsmål som du ønsker 
svar på, eller er du usikker på om 
familiekontoret har et tilbud som passer 
for deg, kan du ta en telefon og drøfte 
det med oss.  

5. Mekling er lovbestemt og pålagt ved  
samlivsbrudd, når paret har barn under 
16 år. Foreldre som ikke bor sammen er 
også pålagt å møte til mekling når de er 
uenige om foreldreansvar, barnas 
bosted eller samvær og vurderer å reise 
sak for domstolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bufferkurs for par 
fra Gjerdrum 

kommune 
25-26.september 

2021 
på Familievernkontoret 

Nedre Romerike, Torvet 6, 
2000 Lillestrøm 

 
Samlivskurs for par som 

ønsker å utvikle forholdet 

- Er det rom for forskjeller?  

- Kan vi gjøre ting både hver 
for oss og sammen? 

- Hva skjer når noe blir 
vanskelig mellom oss? 

- Hvilke forestillinger har vi 
om sex og intimitet? 

- Og mange andre viktige 
tema for par 

Familievernkontoret Nedre Romerike 

Tlf. 46616830  

familievernkontoret.nedre.romerike@bufetat.no 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

HVA ER  
BUFFERKURS FOR PAR? 

Bufferkurset er et kurs for dere som 
har levd sammen lenge nok til å ha 
oppdaget at noen konflikter og 
uenigheter går igjen gang på gang. 
Dette er en naturlig utvikling i varige 
parforhold, og det kommer rett og 
slett av at vi alle er forskjellige, og 
noen av forskjellene er vanskeligere å 
rokke ved enn andre. Bufferkurset er 
utviklet for å gi dere verktøy dere kan 
bruke for å utforske forskjellene, slik 
at forskjellene kan bli lettere å mestre, 
og enda bedre: at forskjellene kan bli 
en kilde til trygghet og nærhet 
(kanskje til og med humor!).  

Kurset inneholder både teori og 
øvelser. I bufferkurset får dere 
mulighet til å trene på hvordan dere 
kan utforske forskjeller på en trygg 
måte. Dere lærer hvordan dere kan 
identifisere ømme punkter hos dere 
selv, og hvordan dere som par kan 
komme videre fra fastlåste tilstander.  

Og sist, men ikke minst: gjennom 
ulike øvelser får dere trene på å styrke 
hverdagskjærligheten, (dvs. den 
kjærligheten som gjør at dere får 
overskudd til å ta ting i beste mening). 

OVERSIKT OVER TEMAER I 
BUFFERKURSET 

Hva skaper gode, varige parforhold? 

Hvordan styrke hverdags-kjærligheten 
gjennom kjærestekart og 
imøtekommende svar på invitasjoner 

Hva er egentlig følelser? 

Bli kjent med hvilke følelsesfilosofier du 
og partneren er opplært i og hvordan de 
kan påvirke parforholdet 

Å gi og ta imot verdsettelser fra 
partneren 

Hva kjennetegner konflikter i 
parforhold? 

Hvordan reagerer kroppen når vi er i 
konflikt? 

Bli kjent med forholdets 
konfliktmønster 

Ulike seksuelle stiler i varige parforhold 

Hvilke variasjoner finnes i hvordan 
mennesker uttrykker og oppfatter 
kjærlighet? 

Hvordan ivareta forholdet over tid?  

Se for øvrig: www.bufferkurs.no  

BUFFERKURS FOR PAR  
25-26.september 2021 

Familievernkontoret Nedre Romerike 
Torvet 6 

2000 Lillestrøm 
 

fra kl.10.00 – 17.00 lørdag og fra kl 10.00 – 
15.00 på søndag 

 
Kurset er gratis 

 
Kursledere er ansatte ved 

familievernkontoret på Nedre Romerike 
 

 
 
 
 

Påmeldingsfrist: 
Fylles opp fortløpende 

 

For påmelding og spørsmål: 
Tlf. 466 16 830 

 

http://www.bufferkurs.no/

