
Modul 1: (3 dage) På første modul bliver du præsenteret for uddan-
nelsens redskaber og krav. Du bliver undervist i praksisoverførsel af 
erfaring, sindets bevidste og ubevidste, ”Det perifere syn”, forudsæt-
ninger for den terapeutiske NLP, kommunikations- og feedbackmodeller, 
matching, uspecifik sprogbrug, anvendelsen af repræsentationssystemer, 
øjenbevægelser, pace og lede, Ankring, genoplevelse af situationer og 
stemmen som tranceredskab.

Modul 2: (3 dage) På dette modul undervises du bl.a. i neurologiske 
niveauer, mentaltræning med aktivering af den unges ressourcer, res-
sourceprocessen, ego – styrkelsens manuskript, naturlige fænomener 
i sindet, terapeutiske retningslinjer, opfattelsespositioner, Future pace 
(fremtidstjek), ”chunking” og Kollaps Ankre. Undervisningen tilrettelæg-
ges, så kursisterne er aktive og får styrket deres værktøjer til at indgå i 
situationer med udfordrede elever. Læringen sker i vekselvirkning mellem 
egne erfaringer og feedback.

Modul 3: (3 dage) Med udgangspunkt i de samtaler, du oplever i dit 
arbejde som lærer eller pædagog, får du viden og værktøjer til at styrke 
din kommunikation med børn og unge, der mistrives eller skaber konflik-
ter i klasserummet. Vi tager udgangspunkt i anerkendte psykologiske og 
pædagogiske teorier samt coachingteknikker, der beror på forsknings-
baseret viden og erfaring. Vi arbejder herudover med submodaliteter: 
Forandring og submodalitetsskift med modeksempler, sprogmønstre / 
Milton-modellen og ser på, hvordan vi kan dæmpe eller aflede fobier og 
traumer.

Modul 4: (3 dage) Vi arbejder med den unges strategier i praksis og faci-
literer strategiændringer med gulvankre. Vi ser desuden på Walt Disneys 
kreativitetsstrategi, motivations- og beslutningsstrategier samt frigø-
relsen fra afhængighed. Vi ser herudover nærmere på, hvordan vi som 
fagprofessionelle afhjælper og afleder den unge i kritiske situationer. Ud-
vikling og indlæring har relation til hver enkelt kursists arbejdshverdag.
Mellem 4. og 5. modul ligger en mindre, skriftlig prøve.

Modul 5: (3 dage) På modulet får du redskaber til at arbejde med 
tidslinjen, du bliver blandt andet undervist i begreberne in-time og th-
rough-time, fremtidsplanen og Swish. Vi kommer desuden dybere ned i 
selvværd, selvtillid og selvfølelse hos de børn og unge, du arbejder med. 
Modulet indeholder evaluering af rapporter samt individuelle samtaler. 
Projektarbejdet, der leder mod eksamen, påbegyndes. Eksamen foregår 
som en fremlæggelse på egen skole af, hvordan teori implementeres i 
praksis.

Som fagprofessionelle har vi teoretisk 
viden om vanskeligheder hos børn og 
unge, men vi mangler ofte redskaber til 
at agere i praksis, når vi står over for 
elever, der udfordrer strukturen i klasse-
rummet eller er i alvorlig mistrivsel.

Inklusionen er under pres. Som lærere 
og pædagoger har vi en grundlæggende 
forståelse for, hvor vanskeligt det er at 
være barn eller ung med Autisme-Spek-
trum Forstyrrelse, ADHD, tourette, 
ordblindhed og øvrige diagnoser, der 
medfører indlæringsvanskeligheder. Men 
vi er ofte udfordret på, hvordan pro-
blemforståelse omsættes til løsninger i 
det inkluderende fællesskab - uden at 
vi går på kompromis med det faglige 
niveau. 
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Når folkeskolen skal ruste sig fagligt til 
inklusionsopgaver, er det en oplagt mu-
lighed at implementere nogle af de red-
skaber, som har vist sig effektfulde inden 
for special- og behandlingsområdet. 

Her har man i årevis arbejdet med kom-
petencegivende redskaber til at afhjælpe 
børn og unges mistrivsel: Se og agere 
på mekanismer, der udspiller sig i en 
gruppe, hvor i blandt der er børn og 
unge i dårlig trivsel. Styrke færdigheder 
hos sårbare børn, og begrænse van-
skeligheder på adfærdsniveau hos børn 
med tilknytningsforstyrrelser, koncen-
trationsvanskeligheder, lavt selvværd, 
hukommelsesvanskeligheder, angst, 
traumer eller fobier.

Invitation:

SKOLETERAPEUTISK 
GRUNDUDDANNELSE

Den ét-årige uddannelse  
for lærere og pædagoger  

i folkeskolen



Skoleterapeut 
- en investering i fremtidens skole!

De kompetencegivende redskaber på 
uddannelsen bygger på grundlæggende 
psykologisk og specialpædagogisk viden 
og nye terapeutiske redskaber, der har 
vist sig værdifulde som omsorgsgiven-
de, relations- og tryghedsskabende i 
behandling af børn og unge i døgnan-
bringelse. Viden fra dette specialområ-
de er på uddannelsen ført videre i en 
folkeskolekontekst, så du kan relatere 
direkte til behandlede problematikker og 
eksempler.

Gennem den skoleterapeutiske grundud-
dannelse får du styrket din handlekom-
petence gennem solid, teoretisk viden 
og træning af egne færdigheder til at 
handle konstruktivt i daglige, udfordren-
de situationer i klasserummet.

Helt nyt i folkeskolesammenhænge 
tilbyder uddannelsen effektive kommu-
nikationsteknikker bygget på viden om 
neurologiske og sproglige reaktionsmøn-
stre. Disse giver dig kompetence til - i 
dit normale virke i skolen - at handle 
effektfuldt i udfordrende faglige samt 
kritiske sociale sammenhænge.

Gennem træning i samtalemodeller får 
du færdigheder til at afdække og frigive 
ressourcer, som vil ruste elever, forældre, 
kolleger og sparringspartnere med ny 
bevidsthed om, hvordan de er medska-
bende i forandringer og har styrken til at 
handle selv.  

Du lærer at styrke elevers evner og 
færdigheder, samt begrænse en lang 
række vanskeligheder på adfærdsniveau. 

og ICF-certificeret coach. Underviser på 
og daglig leder af Psykoterapeut Akade-
miet. Underviser og coacher bl.a. i den 
offentlige sektor. 

Ib Jensen (35 lektioner)  
Certificeret MasterClass i psykologi, 
psykoterapeut, NLP Master Practitioner 
og mindfulness instruktør. Underviser i 
NLP med spidskompetencer inden for 
adfærdsproblemer, angst, selvværd og 
selvtillid.

Børge Bisgaard (12 lektioner - uden 
tilkøb)  
Uddannelsesleder, MPM – Master i 
offentlig ledelse – Masterafhandling om 
inklusion, projektleder, læser Master in 
International Schoolleadership på uni-
versitetet i Toronto. Har været skoleleder 
i folkeskolen i 12 år. Nu selvstændig i 
firmaet: “Professionelle Læringsfælles-
skaber”.

Christian Søllested Hansen (12 lektio-
ner - uden tilkøb)  
Uddannelsesleder, inklusionskonsulent 
for ”Model for øget inklusion, vidensde-
ling og kompetenceudvikling på tværs af 
fagligheder”, som er støttet af Undervis-
ningsministeriet, koordinator på skolete-
rapeutuddannelsen.

Ulrik Lind (tilkøb - 35 lektioner)  
Mag.pæd. ved SDU, skoleleder, Co-active 
fundamentals CTI, NLP-Coach og uddan-
net i pædago gisk psykologi. Ejer af Lind 
Coaching, som leverer konsulentydelser 
til skoleverdenen. 

 

Herunder bl.a. dæmpe og aflede angst, 
ændre uhensigtsmæssig adfærd, aflede 
i tilspidsede situationer, styrke barnets 
selvværd og skabe faglig motivation hos 
elever, der er demotiverede og blokerede 
for indlæring pga. belastende oplevelser 
i deres fortid.

Om skoleterapeutuddannelsen:

Den skoleterapeutiske grunduddannelse 
udbydes i samarbejde med nogle af Dan-
marks førende undervisere i formidling 
af effektive kommunikationsteknikker og 
psykoterapi.

Uddannelsen kvalificerer dig i dit daglige 
arbejde som lærer, så du i fremtiden kan 
sætte konstruktiv handling på en række 
pædagogiske udfordringer i relation til 
elever med inklusionsproblematikker.

En nødvendig forudsætning for delta-
gelse på uddannelsen er, at viden og 
erfaring med lærte teknikker indarbejdes 
i dit daglige arbejde. Allerede under 
1. modul vil du blive udstyret med et 
mindset som skoleterapeut. Dette vil 
lette arbejdet med teknikker, som vil 
blive demonstreret af underviserne og 
efterfølgende trænet på holdet.

Mellem hvert modul er indlagt tid til at 
reflektere over erfaringer i praksis. Alle 
kursister får tildelt en personlig vejleder 
til metodisk refleksion og sparring. 

Undervisere på uddannelsen:

Rie Brandenborg (35 lektioner)  
Certificeret psykoterapeut, NLP træner 

Praktisk info:

Uddannelsen afholdes i Center for 
Livsduelighed, Jessens Mole 11, 5700 
Svendborg. 

Morgenkaffe, frokost og eftermiddags-
kaffe med kage er inkluderet i prisen.

Pris og tilmelding:

Grunduddannelsen til skoleterapeut  
koster kr. 28.500,-. Beløbet er ekskl. 
moms.  

Vedrørende tilkøb til uddannelsen og 
for yderligere information om uddannel-
sesforløbet kontakt Christian Søllested 
Hansen på tlf. 2244 7866. 

Bindende tilmelding sker via www.skole-
terapeuten.dk, eller på cs@skoleterapeu-
ten.dk

Der er mulighed for at tilkøbe ledelses-
mæssig sparring til skoler, der sender 
kursister på skoleterapeutisk grundud-
dannelse. Læs mere herom på  
www.centerforlivsduelighed.com.

Maks. 16 deltagere på hvert forløb.

Gennem træning i samtalemodeller 
får du færdigheder til at afdække 
og frigive ressourcer, som vil ruste 
elever, forældre, kolleger og spar-
ringspartnere med ny bevidsthed 
om, hvordan de er medskabende 
i forandringer og har styrken til at 
handle selv.  


