
   

Mellem Center for Familieudvikling og certificeret 
KIFF-kursusleder er indgået følgende kontrakt: 
 
 

§ 1 
Certificering som KIFF-kursusleder forudsætter gennemførsel af den femdags uddannelse 
”Certificering i afholdelse af kurser for skilte (KIFF)” arrangeret af Center for Familieudvikling. 
Certificeringen giver den certificerede kursusleder ret til at afholde ”Kursus i Fælles 
Forældreansvar” i eget regi i henhold til nedenstående betingelser. 
 

§ 2 
Stk. 1. Center for Familieudvikling samt certificerede KIFF-kursusledere, der har gennemført 
den femdags uddannelse ”Certificering i afholdelse af kurser for skilte (KIFF)” arrangeret af 
Center for Familieudvikling, er eneberettigede til at annoncere og gennemføre KIFF-kurser i 
Danmark baseret på KIFF-konceptet. 
Stk. 2. En certificeret KIFF-kursusleder er berettiget til at oplære andre til at indtræde i 
vejlederrollen. De pågældende vil da kunne fungere som vejledere, men vil ikke være 
berettiget til at undervise på kurser eller afholde egne kurser. 
 

§ 3 
Stk. 1. Center for Familieudvikling har i Danmark eneret til og copyright på betegnelsen KIFF 
(Kursus i Fælles Forældreansvar) og alt KIFF-undervisningsmateriale (Arbejdshæfter, tale-
lyttekort, billeder/tegninger og PowerPoints m.v.). Materialet er således omfattet af dansk 
lovgivning om ophavsret, herunder med hensyn til kopiering eller anden mangfoldiggørelse. 
Stk. 2. Materialet må kun anvendes af personer, der har gennemført den femdags 
uddannelse ”Certificering i afholdelse af kurser for skilte (KIFF)”  afholdt af Center for 
Familieudvikling. KIFF-kursusledere må således ikke uden tilladelse overlade materialet med 
henblik på anvendelse af personer, der ikke har gennemgået den femdags uddannelse.  
Stk. 3. Ved afholdelse af KIFF-kurser er certificerede KIFF-kursusledere forpligtet til at 
anvende betegnelsen KIFF-kursus og til at referere til KIFF i alt materiale, herunder 
markedsføringsmateriale. KIFF-kursus betegnelsen bruges ved afholdelse af KIFF som et 
psykoedukativt program op til 12 timer med fastlagt indhold og metoder jf. manualen.  
Stk. 4. Det er tilladt an anvende KIFF materialet (PowerPoints og deltagerhæfte) fleksibelt og 
dermed ikke kun i sit kursusformat. Det er således tilladt at bruge dele af materialet i 
rådgivning og samtaleforløb, samt i forældregrupper og i anden undervisning af målgruppen. 
I disse tilfælde bruges ikke betegnelsen KIFF-kursus. Man har dog stadig pligt til at referere 
til Center for Familieudviklingen som ophavsgiver. 
Stk. 5. Elementer fra KIFF materialet må anvendes af certificerede KIFF-ledere til at 
informere og inspirere fagfolk, og henvise til andre relevante samarbejdspartnere om KIFF 
konceptet og øge kendskabet til KIFF-kurset. KIFF-certificerede må ikke uddanne andre i at 
anvende KIFF-konceptet, da Center for Familieudvikling har eneret på dette i Danmark.    
Stk. 6. I forbindelse med brug af betegnelsen KIFF, skal der henvises til Center for 
Familieudvikling som den officielle KIFF-udbyder og rettighedshaver.  
  



   

§ 4 
Stk. 1. Den certificerede KIFF-kursusleder forpligter sig til at indkøbe det nødvendige 
kursusmateriale til brug på KIFF-kurser hos Center for Familieudvikling.  
Stk. 2. Hver deltager i et KIFF-kursus skal modtage et KIFF-arbejdshæfte og et tale-lyttekort. 
Per eks-par, der deltager i et kursus, skal der således købes 2 eksemplarer af hver, så 
begge er i besiddelse af et eksemplar. 
Stk. 3. Enhver certificeret KIFF-kursusleder er berettiget til selv at fastsætte den pris, som 
kursister skal betale for at deltage i det pågældendes kurser. 
 

§ 5 
Alle certificerede KIFF-kursusledere kan efter anmodning få deres lokale KIFF-kursus nævnt 
på Center for Familieudviklings hjemmeside under eksterne afholdte kurser. 

 
§ 6 

Stk. 1. Ny inspiration og mindre rettelser i KIFF-materialet kan blive lagt op i den elektroniske 
portal ”Mit CFF”, og Center for Familieudvikling forventer at man holder sig ajour med 
konceptet på ”mit CFF” og deltager i eventuelle arrangementer, herunder arrangementer for 
kursusledere, som afholdes af Center for Familieudvikling. 
 
Stk. 2. I tilfælde af KIFF konceptet og manualen revideres, forpligtiger Certificerede KIFF-
kursusledere sig til at tilkøbe og anvende det nye materiale inden for en given tidsfrist, 
såfremt man fortsat ønsker at afholde KIFF kurser.   
 

§ 8 
Stk. 1. Center for Familieudvikling kan trække en certificering tilbage, hvis der sker brud på 
denne kontrakt, eller hvis der indgives klager fra kursister.  
Stk. 2. Ved tilbagekaldelse af en certificering har den certificerede KIFF-kursusleder ret til en 
redegørelse fra Center for Familieudvikling med begrundelse for tilbagekaldelsen. 

 
§ 9 

Certificeringskontrakten kan blive revideret i tilfælde af ændringer i KIFF-konceptet eller 
andre forhold. 
 
 
Certificeret KIFF-lederkursist: 
 
 
Sted og dato:____________________________Navn:_____________________________ 
    
 
Underskrift:_______________________________________________________________  
   

Center for Familieudvikling: 
 
                                
Underskrift:_____________________________  
Afdelingsleder i Familieafdelingen, Anne Vonger Kaas 


