
Uddannelsen er til dig, der som trænet vejleder ønsker at blive klogere på dine egne relations- og 
vejledningskompetencer, samt styrke dine evner til at analysere, udfører og evaluere din vejledning.
Uddannelsen består af: 
 l Forskningsbaserede teorier og metoder, der understøtter udviklingen af handlekraft  
  i vejledningen 
 l Konkrete vejledningsmodeller/værktøjer, der styrker vejledningen 
 l Videobaseret læring – træning i dine kompetencer til at vejlede i komplekse relationer

Målgruppe
Den 1 – årige vejlederuddannelse henvender sig til den trænede vejleder, der har vejledningsopgaver 
som fx:
 l Uddannelses- og erhvervsvejleder l    Underviser       l    Praktikvejleder 
 l Konsulent i regioner og kommuner l    Mentorer/coach       l    HR-medarbejder

Uddannelsesdage
Der undervises på hold med maksimalt 18 deltagere. Der vil være 10 undervisningsdage, fordelt på  
1 år, suppleret med konkrete implementeringsaktiviteter mellem undervisningsgange.
Uddannelsesdagene tilrettelægges ud fra principperne om teambaseret læring gennem selviagtta-
gelse, kollegial-sparring og videofeedback. Efter uddannelsen udstedes et certifikat.
 Dag 1  11. december 2018       Dag 6     28. maj 2019 
 Dag 2  15. januar 2019              Dag 7     25. juni 2019 
 Dag 3  26. februar 2019           Dag 8     20. august 2019 
 Dag 4  26. marts 2019               Dag 9     24. september 2019 
 Dag 5  30. april 2019                  Dag 10   22. oktober 2019

Underviser  Jesper Gregersen, ICDP træner, cand.mag. i psykologi og uddannelsesforskning

Tid og sted  Alle dage kl. 9.00 - 15.15.     Kursussted: Kornerups Vænge 12, 4000 Roskilde. 

Tilmelding   www.danskcenterfor-icdp.dk  Tilmeldingsfrist 1. november 2018.

Pris kr. 26.000 kr.  Prisen er inkluderet undervisningsmateriale, forplejning, certificeringsafgift  
til ICDP International og ½ års adgang, efter endt uddannelse, til KursusAppén Relatuz, der sam-
ler videoklip, noter og øvelser.

Undervisningsmateriale 
Bøgerne ”Pædagogisk engagement og relationel musikalitet”, Anne Linder og Jørgen Lyhne, 2018, 
Dafolo og ”Relationsbaseret vejledning”, Anne Linder, 2018, Dafolo samt ”At lede efter kompleksi-
tet”, Sune Bjørn Larsen og Jesper Gregersen, Mindspace, indgår i kursusafgiften.
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