
PS Videnscenter skaber  
rammerne for faglig udvikling
Kurser, foredrag og uddannelsesforløb  
til ledere og medarbejdere i private virksomheder  
og offentlige organisationer



PS Videnscenter er stedet, hvor 
mennesker mødes for at få ny  
viden og styrke og skabe netværk

PS Videnscenter samarbejder med en lang række dygtige og inspirerende under-
visere. De står alle for faglighed og høj kvalitet. vores tilbud retter sig mod en bred 
målgruppe af ledere, medarbejdere og pivatpersoner.

Målet er at skabe rammerne for udvikling og reflektion i et fagligt inspirerende 
miljø. 

Find kurser, 
foredrag og  

uddannelser på  
psvidenscenter.dk

Vores mål er: 

•   At udbyde en bred palette af kurser, foredrag og uddannelser  
for både fagfolk og privatpersoner.

•    At levere relevant og tidssvarende viden i et inspirerende og  
levende læringsmiljø med fokus på fagligheden.

•   At skabe de optimale rammer for udvikling, indsigt og reflektion.

•  At styrke muligheden for netværk og samarbejde.



Hold dit næste møde eller 
kursus hos PS Videnscenter

Lederuddannelse på diplom-
nivaeu
Som de eneste i Holbæk tilbyder  
PS Videnscenter ”Lederuddannelse  
på diplomniveau”

Uddannelsen udbydes i samarbejde 
med COK.dk

Uddannelsen består af 10 moduler.  
6 obligatoriske grundmoduler og 3 
valgmoduler af 5 ECTS-point samt  
1 specialemodul af 15 ECTS-point.

Hele uddannelsen skal gennemføres 
inden for 6 år.

Se hvilke moduler vi tilbyder på  
psvidenscenter.dk

PS Videnscenter  
kan også lejes til  
sociale arrangementer

Kontakt os for et tilbud på  
arrangementer efter kl. 16.00  
og i weekender.

Telefon 9330 3093 eller  
kontakt@psvidenscenter.dk

Mangler du et sted til dit næste  
bestyrelsesmøde? 

Skal du holde et arrangement, der 
kræver lidt mere plads? 

Har du og dine medarbejdere brug 
for at skifte miljø og få ro omkring  
et kursus eller en temadag?

Lej vores lokaler. 
Vi holder til i dejlige lyse lokaler, og vi 
råder over flere forskellige lokaler af 
varierende størrelser. 

Det mindste samtalelokale har plads 
til 2 personer, og de største kursus- 
lokaler har plads til 40 personer.

Lokalerne kan lejes på time- eller 
dagsbasis.

Se priser og muligheder for tilkøb  
på www.psvidenscenter.dk

Studerende på lederuddannelsen  
har ordet:

”Jeg har fået en teoretisk forståelses-
ramme, som betyder, at jeg kan se på 
min praksis på en ny måde.

Undervisningen har gjort mig bevidst  
om de forskellige positioner, jeg kan se 
mig selv og min organisation ud fra.”
Line Engelbrecht Kamp, lærer,  
Skolen på Kasernevej 73, Holbæk.

Koblingen mellem teori og praksis er en 
stor styrke og gør faget yderst relevant. 
Jeg kan omsætte det, jeg har lært, direkte 
i min hverdag, fordi undervisningen tager 
afsæt i den virkelighed, vi kommer fra.”
Thea Teglbjærg, leder af et socialpædagogisk 
opholdssted.



PS Videnscenter, Højvang 5, 4300 Holbæk,
Telefon 9330 3093, kontakt@psvidenscenter.dk, www.psvidenscenter.dk

Tæt på naturen
PS Videnscenter er nabo til Holbæks 
smukke naturområde ”Fælleden”.  
Det giver gode muligheder for ”walk 
and talk”, teambuilding eller fordybelse 
i fred og ro i området.

Vi skræddersyr dit næste 
kursus eller foredrag
Vi tager gerne imod ideer og forslag 
til kurser og forløb, der er tilpasset 
lige netop de ønsker og behov, som 
I har.

Få besked om de  
nyeste kurser, foredrag  

og uddannelser.
Tilmeld dig vores  

nyhedsbrev på  
psvidenscenter.dk  

Følg os på 
facebook


