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På uddannelsen underviser 3       

eksterne undervisere.  

Maria Lykke er psykolog og         

supervisor med særlig viden om 

anerkendende tilgang, narrativ teori. 

Maria har stor erfaring med under-

visning og kurser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jon Ring Vilshammer er psykolog    

og supervisor med særlig viden om    

systemisk teori, løsningsfokuseret 

samtale og recovery understøttende 

praksis. Jon er psykolog på Park-

vænget og Jon deltager også om 

eftermiddagene på uddannelsen til 

sparring på praksisfortællinger.  

 

 

 

 

 

 

 

Ole Ernst Larsen er uddannet       

psykiater med særlig viden om åben     

dialog. Ole har stor erfaring med 

arbejdet med udvikling og forankring 

af åben dialog i psykiatrien i         

Danmark.  

 

Undervisere på uddannelsen 



Parkvængets interne              

uddannelse tilbyder dig ny    

viden og nye værktøjer, der     

knytter an til Parkvængets     

faglige fundament.  

På uddannelsen præsenteres 

du for relevante teorier og           

metoder, som styrker dig i dit 

daglige arbejde, og gør dig    

mere sikker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsen klæder dig på til at 

arbejde inden for et                  

konstruktivistisk menneskesyn,  

styrker din relationskompetence 

og giver dig specifikke samtale-

teknikker.  

På uddannelsen får du mulighed 

for at reflektere med dine           

kollegaer på tværs af               

Parkvænget. Det er vægtet på     

uddannelsen at skabe et lærings-

rum, der har fokus på: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad får du ud af Parkvængets interne uddannelse? 

 Tid til fordybelse  

 Selvindsigt 

 Anerkendende refleksions- og 

øvelsesrum 

 Videndeling mellem kollegaer 

 Udvikling af nye handlemuligheder  

 Styrker kollegafællesskabet 

 Styrker evnen til at træffe bevidste 

faglige valg 

Tilmelding  

Du kan tilmelde dig Parkvængets 

interne uddannelse via en vente-

liste, som din teamleder har.  

Alle enhedsmedarbejdere         

forventes at gennemføre den   

interne uddannelse.                

Medarbejdere med længst       

anciennitet bliver prioriteret først.  

Deltager du ikke på første hold, 

vil du naturligvis komme på et 

efterfølgende hold.  

Sted og mødetid 

 Kursusgangen praksisfortæl-

linger foregår på Parkvænget  

 Kursusgangene Refleksions-

model og anerkendende    

teori, er internat på Kolle 

Kolle fra kl 9.00 til den       

efterfølgende dag kl 16.  

 Alle andre kursusgange            

foregår i Glostrup Fritidscenter og 

Svømmehal Christiansvej 2 fra kl. 

8.30-16.00 

Litteratur til uddannelsen 

På introduktionsmødet får du et 

kompendium med litteratur. Tek-

sterne kan hjælpe dig med at 

skrive din opgave. Derudover 

modtager du Parkvængets meto-

dehåndbog og du kan låne et 

eksemplar af bogen; Multiteore-

tisk praksis i socialt arbejde. 

Obligatorisk opgave 

Uddannelsen afsluttes med en       

individuel obligatorisk opgave, der 

skal godkendes. Opgaven har et 

omfang på fra 5 til 10 A4 sider og 

skal afleveres elektronisk på mail:     

parkvaenget@glostrup.dk.  

Du kan få to timers sparring på din 

opgave, ud over studierefleksions-

tiden. 

Diplom og løntillæg  

Efter godkendt uddannelse modta-

ger du et diplom og uddannelsen 

udløser et kvalifikationstillæg.  

Praktiske oplysninger 



Formiddagenes program fra 

kl 8.30-12.00 afholdes af 

eksterne undervisere.  

På alle kursusgange         

undervises i samtaleteknik, 

menneskesyn og relations– 

kompetence i forhold til de     

konkrete tilgange. Der er     

knyttet specifikke læringsmål 

til hver tilgang, som du får 

udleveret sammen med en 

litteraturliste. Lærings-

målene hjælper dig med at 

skrive din individuelle         

opgave. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eftermiddagens program fra 

kl. 13-16.00 varetages af 

Parkvængets udviklingskon-

sulent og psykolog. Om    

eftermiddagen arbejdes, der 

med praksisfortællinger, en 

konkret refleksionsmodel og 

udvalgte øvelser, som kobler 

ny teori med din praksis. Du 

skal bruge dine praksis-

fortællinger i din individuelle 

opgave.  

 

 

 

 

 

 

Kursusgangenes program 

Samtaleteknikker 

Menneskesyn 

Relationskompetence 

Teoriens videnskabsteoretisk  

position og teoriens  

historiske kobling 

 

Uddannelsen varer ca. 6 måneder, 

fordelt over 11 kursusgange og et 

introduktionsmøde. Introduktions-

mødet afholdes d. 3. oktober 2017. 

I løbet af ca. 3 år vil alle Parkvæn-

gets enhedsmedarbejdere have 

gennemført uddannelsen.  

Du kommer til at deltage på et hold 

af 12 medarbejdere på tværs af 

enhedsteam. For at kunne sige du, 

at har gennemført uddannelsen, 

må du maksimum være fraværen-

de på 1 kursusgang og din indivi-

duelle opgave skal være godkendt.  

 Tema 
  

Dato 
  

Introduktionsmøde 3. oktober 2017 

Praksisfortællinger 
  

26. oktober 2017 på Parkvænget 

Refleksionsmodel og anerkendende 
teori 

31. oktober og 1. november 2017 på 
Kolle-Kolle 

Recovery understøttende praksis og 
motivations samtalen (MI)  

14. november 2017 
 I Fritidscenter 

Systemisk teori 30. november og 12. december 2017        
i Fritidscenter 

Løsningsfokuseret samtale 9. januar og 10. januar 2018                                                     
i Fritidscenter 

Narrativ teori 
  

23. januar 6. februar 2018                                                        
i Fritidscenter 

Åben dialog 
  

27. februar 2018                                                      
i Fritidscenter 

 

Opgave skrivning 
  

 

Afleveringsdato for opgave  

Uddannelsens undervisningstemaer 

Model for kursus-

gangenes program 



  Tematisk oversigt over uddannelsens kursusgange 

Praksis-
fortællinger 

 
 
 

26. oktober  
 

Refleksionsmodel 
og anerkendende 

teori 
 
 

31. oktober og  
1. november 

 

Recovery-
understøttende 
praksis og (MI) 

 
 

14. november 
 

Systemisk teori 
 
 
 

30. november og                 
12. december 

Løsningsfokuseret 
samtale 

 
 

9. januar og                    
10. januar  

 
 

Narrativ teori 
 
 
 
 

23. januar og 6. februar 

Åben dialog 
 
 
 
 

27. februar 

 
På denne kursusgang 
får du støtte og          
vejledning til at skrive 
en praksisfortælling. 
Din praksisfortælling 
har til formål at koble 
din praksis med den 
nye teori, du får på    
uddannelsen.  
 
Din praksisfortælling 
skal du bruge på     
uddannelsen i              
forbindelse med en 
konkret refleksions-
model og i forhold til 
besvarelsen af din       
obligatoriske opgave.   

 
Uddannelsens anden og 
tredje kursusgang        
foregår på internat på 
Kolle-Kolle. Kurset 
begynder kl. 9.00 og 
du kan tage hjem efter-
følgende dag kl 16. 
 
Der er fokus på at     
skabe et anerkendende 
læringsrum, hvor du 
kommer til at arbejde 
med Peter Langs 5 
kommunikations-
principper. 
  
Du bliver præsenteret 
for forskellige øvelser 
og introduceret til en 
konkret refleksions- 
model, der er udviklet 
til uddannelsen og 
Parkvængets praksis.  
 
Refleksionsmodellen 
hjælper dig med at  
udvælge dine lærings-
mål i din obligatoriske 
opgave. 
  

 
På denne kursusgang 
bliver du præsenteret 
for, hvordan du kan 
arbejde recoveryunder-
støttende. 
 
Du får en kort intro-
duktion til recovery 
begrebets historiske 
opståen og videnskabs-
teoretiske placering.  
 
På kursusgangene får 
du blandt andet viden 
om, hvad der kan frem-
me recovery og hvor-
dan din egen rolle spil-
ler ind på at understøt-
te beboernes personlige 
recoveryproces.   
 
Som konkret samtale 
teknik kommer du til at 
få viden om motivati-
onssamtalen (MI). 
 
 

 
På disse kursusgange 
bliver du præsenteret 
for systemisk teori og  
begreber. 
  
Du får en introduktion 
til systemisk tænkning, 
sådan at du kan oriente-
re dig i teoriens historie 
og videnskabsteoretiske 
placering.  
 
Derudover får du 
grundlæggende viden 
om udvalgte teoretiske 
begreber fx grundanta-
gelser, kontekstbegre-
bet, punktuering, me-
takommunikation. 
 
Kursusgangene vil også 
have fokus på            
menneskesyn, relations 
forståelse og samtale-
teknikker. 
 

 
På disse kursusgange 

bliver du præsenteret 

for løsningsfokuseret 

teori. 

  

Du får en kort intro-

duktion til den løs-

ningsfokuserede teoris 

historiske opståen og 

videnskabsteoretiske 

placering.  

  

På kursusgangene får 
du blandt andet viden 
om grundantagelser i 
løsningsfokuseret teori, 
og du kommer til at 
høre om forskellige 
spørgeteknikker, der 
kan hjælpe dig i dit når 
du arbejder fx undta-
gelser i samtaler med 
en beboer 

 
På disse kursusgange 
bliver du præsenteret 
for narrativ teori og 
begreber. 
  
Du får en introduktion 
til den narrative meto-
des historie og viden-
skabsteoretiske place-
ring.  
 
Derudover får du 
grundlæggende viden 
om udvalgte teoretiske 
begreber fx narrativer, 
eksternalisering og po-
sitionering. 
  
Der vil være fokus på 
menneskesyn, relations 
forståelse og samtale-
teknikker. 

 
På denne kursusgang 
bliver du præsenteret 
for, grundtankerne i  
åben dialog. 
  
Du får en kort intro-
duktion til, hvorfor 
åben dialog er opstået, 
og hvilken videnskabs-
teoretiske placering 
åben dialog har.  
 
Du får viden om     
refleksive processer, 
samspilsprocesser,     
refleksion og indsigt i 
mennesket som socialt 
væsen.  
 
Derudover får du 
grundlæggende viden 
om relationsforståelse, 
menneskesyn og       
samtaleteknikker i en 
åben dialog tilgang. 


