GLIV.DK

PSYKOLOGER FOR BØRN & UNGE

Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer
Afd. i: Ryomgård, Aarhus og Skanderborg

Kognitiv Vejledning

”Hvordan motiverer vi de unge til at tage ansvar for egne
problemer?”
2-dags kursus

Datoer:
Forår 2020
30. april & 1. maj 2020
		 d. 30. marts 2020)
(Tilmeldingsfrist

Efterår 2019
5. & 6. november 2020
(Tilmeldingsfrist d. 5. oktober 2020)

Deltagere:
Kurset er henvendt til dig der ønsker nye og effektive metoder i arbejdet med
frafaldstruede unge.
Pris
Kr. 3.900,- ex. moms, inkl. frokost, materialer, kaffe. OBS uden middag og overnatning.
Kursus sted
Frederik Vl’s Hotel
Rugårdsvej 590
5210 Odense NV

Overnatning: Er muligt på hotellet.
Pris kr. 665 - enkeltværelse inkl. morgenmad
kr. 765 - dobbelt værelse inkl. morgenmad
Booking: Kontakt hotellet på tlf.: 6594 1313
Husk at meddele, at du skal på kursus hos Ungliv.dk

Gruppe kursus
Hvis I er en gruppe der gerne vil have os til at komme
ud og undervise på dit arbejdssted, så ring og hør nærmere!
Spørgsmål ang. kursets indhold
kontakt: Marianne Schøler, tlf. 2449 0740, marianne@ungliv.dk
Ved spørgsmål ang. tilmelding, betaling etc.
kontakt: Laila Vahle, tlf. 6142 3602, laila@ungliv.dk

Formål
Møder du sårbare, udsatte eller vanskelige unge i vejledningsarbejdet?
Mange vejledere peger på, at det kan være svært at motivere, forstå eller
arbejde med denne gruppe unge - også fordi tiden ofte er så sparsom. Du vil
få konkrete teknikker og redskaber udviklet fra den Kognitive metode til
samtalen med de unge. Samtidig vil du få indsigt i, og forståelse for de
vanskeligheder, der oftest afholder de unge fra at gennemføre en
ungdomsuddannelse. Kurset udbydes både i foråret og efteråret. Hvem
henvender kurset sig til: Kurset er henvendt til dig der ønsker nye og effektive
metoder i arbejdet med frafaldstruede unge.
Kursets indhold
TYPISKE UNGDOMSTENDENSER - OPTIMERING AF VEJLEDERSAMTALEN
- KOGNITIVE TEKNIKKER -VEJLEDERENS ROLLE OG KOMPETENCER - ANSVAR,
LOVGIVNING OG ETIK.
Program:
Dag 1
09.00-09.30 		
Ankomst og morgenkaffe.
09.30-10.30 		
Velkomst og præsentation af programmet.
				
Forventninger til de næste to dage.
11.00-11.45 		
Typiske Ungdomstendenser og Problematikker:
				
Lavt Selværd, Depression, Angst etc.
12.00-12.30 		
Optimering af vejledersamtalen
12.30-13.30 		
Frokost
13.30-14.30 		
Kognitive teknikker og metoder: Den kognitive
				grundmodel. Analyse af problemsituation
15.00-16.15 		
Sokratisk dialog: Teknikker i samtalen. Lytteøvelse
16.30-17.00 		
Afrunding - Opsamling og ”Hjemmeopgave”
Dag 2
09.00-10.00 		

Opsamling fra i går. Leveregler hos de unge - og
tilhørende Adfærd. Konflikt og Modstand
10.30-11.00 		
Den motiverende samtale: Hvordan får vi de unge til
				
at tage ansvar for egne problemer?
11.15-12.00 		
Øvelser i Motiverende samtaler
12.00-13.00 		
Frokost
13.00-14.00 		
Vejlederens rolle og kompetencer i
				
mødet med de frafaldstruede unge.
				
Perspektiver og metodeudvikling.
				Etik, Lovgivning og Ansvar
14.30-15.00 		
Afrunding - Diskussion og Evaluering
							(Små ændringer kan forekomme)

Tilmelding
Skal ske via vores hjemmeside www.ungliv.dk/kurser
Tilmeldingen er bindende og optagelse sker efter ”først-til-mølleprincippet”.
Såfremt du optages på kurset, vil du inden 3 uger efter tilmelding modtage
en bekræftelse.
Venteliste
Hvis kurset er fuldt booket og vi har modtaget din tilmeldingsblanket,
kontakter vi dig selvfølgelig.
Betaling
•
Vi sender en faktura pr. mail.
Kursusbeløbet betales via bank, hvor der skal anføres
fakturanummer eller FIK/ID nummer på overførslen.
•
Ved offentlig/kommunal ansættelse sender vi fakturaen via det
EAN nummer du opgiver.
•
Ved privat ansættelse sender vi fakturaen pr. mail.
•
Hvis du ikke har bank i Danmark koster det et engangsbeløb på kr. 50,pr. overførsel. Du må gerne betale flere faktura på en gang.
Kursusbevis
Der udstedes kursusbevis, ved min. 80 % deltagelse.
Efter endt kursus, tilmelder vi dig vores nyhedsbrev, sig til hvis ikke du ønsker
dette!
Aflysning
Såfremt antallet af tilmeldte eller andre forhold nødvendiggøre aflysning af
kurset, gives der hurtigst muligt besked via e-mail. Ungliv.dk kan ikke hæfte
for deltagernes rejse/logiudgifter m.m.
Ændringer
Ungliv.dk forbeholder sig ret til at foretage ændringer i kursusprogrammet,
samt ret til med kort varsel at flytte kursussted til andre lokaler i rimelig  
nærhed af det oprindelige annoncerede.
Force majeure/afmelding
Det er ikke muligt at få refunderet kursusbeløbet, såfremt
du bliver forhindret i deltagelse, - men du kan overdrage
det til andre i din organisation/arbejdssted.
Ved tilmelding accepteres disse betingelser.

Foredragsholder
Chefpsykolog Marianne Schøler
Indehaver af Ungliv.dk
Marianne er uddannet fra Århus Universitet 2001 med særlig interesse i
tabsproblematikker hos børn og unge, der mister en forælder.
Blev ansat ved PPR i 2001 samt tilknyttet ungdomsskole
og heltidsundervisning hvor det primære fokus var på udredning og
behandling af særligt udsatte børn og unge.
Marianne har arbejdet med udvikling af specialpædagogiske redskaber
- og har en særlig interesse indenfor udviklingen af kognitive metoder og redskaber til børn
og unge. Ydermere undervist på pædagogisk universitet i Århus og i 2005 ansat ved Kognitiv
Terapi Center Århus med opstart af kognitive tilbud til børn og unge.
Privatpraktiserende i 2006 og indehaver af UngLiv.dk.
Marianne arbejder terapeutisk med både børn, unge og voksne indenfor en lang række
områder.
Udvikler kurser og foredrag indenfor børne- og ungdomsområdet.
Leder af sorggrupper for børn og unge.
Herudover er Marianne tilknyttet forskellige institutioner med henblik på
personaleudvikling/sikring af psykisk arbejdsmiljø samt som supervisor.

Hvad er Ungliv.dk?
UngLiv.dk er eksperter i terapeutisk arbejde med børn, unge og unge voksne - og har
mange års erfaring med de særlige udfordringer og problemer, et sårbart ungdomsliv kan
være præget af. Vi brænder for at gøre en positiv forskel.
Vi arbejder ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme, da vi har erfaret, at
denne metode netop matcher børn, unge og unge voksne særligt godt.
Vi arbejder med mange problemtyper, såsom: angst, depression, kriser og stress,
selvværdsproblemer, selvskade, spiseforstyrrelser, misbrug, traumer, aggression og
personlighedsproblemer mm.
Vi arbejder gerne med tolk, såfremt det er nødvendigt. Vi tilbyder fagorienteret og
individuel supervision til tværfaglige teams, plejefamilier samt til psykologer på vej til
autorisation.
Vi udvikler og afholder en lang række kurser, foredrag, workshops og konferencer til mange
forskellige faggrupper og organisationer - alt sammen med et skarpt fokus på at
opkvalificere indsatsen indenfor terapeutiske og pædagogiske tilbud til sårbare, vanskelige
og udsatte unge.
UngLiv.dk har hovedafdeling i Ryomgård og afdelinger i Aarhus, Skanderborg og Kbh.
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