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U D DANNE L SE S. 7
KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis – er
grundlaget for uddannelses- og kursustilbudene, der præsenteres her
i kataloget. KRAP-uddannelserne henvender sig bredt til fagpersoner,
som arbejder professionelt med børn, unge og voksne.
Se vores uddannelsestilbud fra side 07

KUR SUSFOR L ØB S. 17
Vores kurser og foredrag er meget praksisnære, og vi lægger mange
kræfter i at gøre undervisningen nærværende, blandt andet ved at
inddrage kursisternes eksempler fra hverdagen, når vi fremlægger
teorien bag KRAP.
Se vores kursustilbud fra side 17

RÅDGIVNING S. 29
PsykologCentret tilbyder rådgivning til virksomheder, organisationer
samt offentlige institutioner og forvaltninger.
Rådgivningen sker med afsæt i praksisnære værktøjer tilpasset den enkelte virksomhed/organisation og kan eksempelvis rettes mod ledelse
og organisationsudvikling, implementering, fastholdelse og udvikling af
KRAP i organisationer eller det gode psykiske arbejdsmiljø.
Se vores rådgivningstilbud fra side 29

PSYKOLOGCE NT RET
| KR AP
PsykologCentret er et veletableret landsdækkende
privat psykologfællesskab som tilbyder psykologiske
og pædagogiske ydelser af høj faglig kvalitet til private,
offentlige institutioner og myndigheder samt det private erhvervsliv.
Vores faglighed er grundlagt på et anerkendende og
ressourcefokuseret fundament og med den kognitive
tilgang som ramme.
Kataloget her sammenfatter vores programsatte tilbud
i 2019 og 2020. Finder du ikke, det du søger – tilbyder vi
også tilpassede kurser og foredrag. Kontakt os endelig.
På PsykologCentrets vegne

Lene Metner
Psykolog og direktør
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DE T B E DSTE AF DÉ T ,
DE R V I RKE R

KRAP er centreret om den gode praksis - dét, der gør en positiv forskel. KRAP har derfor fokus på praksisnære metoder og
redskaber. Det er på den baggrund, at vi siger, at KRAP – Kognitiv
Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis – repræsenterer
’det bedste af dét, der virker’. Omdrejningspunktet i KRAP er de
menneskelige processer og udviklingen af tanker og handlinger
i en anerkendende og ressourcefokuseret ramme. Netop derfor
har KRAP så brede anvendelsesmuligheder.
Du kan bruge redskaberne i KRAP som fundament i dit arbejde
med mennesker, hvor der er behov for en indsats, som skaber
udvikling og trivsel. KRAP-redskaberne er virkningsfulde i det
direkte arbejde med mennesker, men også for kollegagrupper,
ledelse og medarbejdere imellem. Hertil kommer, at KRAP
rummer redskaber til selvrefleksion i forhold til din egen
professionelle rolle i en given situation.
Erfaringerne med KRAP er mange og gode, uanset om vi taler
om organisation, ledelse og arbejdsmiljø, eller vi taler om pædagogik, læring og behandling.
De gode erfaringer omfatter alle aldersgrupper (fra småbørnsområdet, til unge, voksne og ældre), alle typer af virksomheder,
medarbejdergrupper og organisationer (både private og offentlige) og KRAP-tilgangen har slået an bredt i alle sammenhænge
hvor menneskelig udvikling, læring, sundhed og trivsel er i
fokus.
KRAP-tilgangen kan kort sagt bruges i enhver praksis, hvor udvikling, anerkendelse og ressourcefokus er ønsket.
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Historien bag KRAP
Lene Metner er arkitekten og
idé-skaberen til KRAP.
Siden tankerne første gang blev
omsat, har PsykologCentret Viborg-Skive været rammen for den
videre udvikling af KRAP samt alle
de praksisrettede værktøjer, metoder og redskaber, som KRAP råder
over. I dag er KRAP vidt udbredt
over hele landet som tilgang i alle
former for relationer i praksis.
Tæt på din hverdag
Når du møder os på uddannelser,
kurser, temadage og til foredrag,
så er praksisudvikling vores særkende. KRAP-teamet underviser
ikke ’bare’ i KRAP – vi formidler
KRAP med afsæt i vores eget
arbejde. Vi trækker på egne erfaringer og vores egen praksis.
Teoretisk fundament
KRAP er teoretisk og metodisk
forankret i de kognitive behandlingsformer, den anerkendende
tilgang og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn.
Desuden har vi hentet inspiration i en lang række virksomme
metoder og teorier, bl.a. i positiv
psykologi, den systemiske teori,
adfærdspsykologien, ICDP, Marte
Meo, Aaron Antonovsky og
i Appreciative Inquiry/
Anerkendende Udspørgen.
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KRAP- UDDANNE LSE R
KRAP-uddannelserne henvender sig bredt til fagpersoner, som arbejder professionelt med mennesker i alle aldre både indenfor hele
normalområdet og hele specialområdet ift. mennesker med særlige
udfordringer og behov.
Med særlige udfordringer og behov forstår vi handicap, sociale/
emotionelle udfordringer, familiemæssige udfordringer, omsorgssvigt,
demens, nedsat begavelse/intellektuelle funktionsvanskeligheder,
misbrug, gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller egentlige
psykiske lidelser.
Årsuddannelsen i KRAP giver en solid metodisk basis for et professionelt
virke og kan tages af alle fagpersoner, som ønsker at professionalisere
deres praksis gennem virkningsfulde faglige redskaber, metoder og forståelser. Derudover tilbyder vi også supplerende og specifikke
målrettede uddannelsesforløb.

KRAP Årsuddannelsen
Årsuddannelse med 15 ETCS point.
Se side 8
AKT KRAP uddannelsen
Kvalificerer til arbejdet som AKT vejleder/ressourceperson.
Se side 10
KRAP 10 dage
Et solidt fundament for din pædagogiske praksis
Se side 12
Hjerne KRAP
En neuropædagogisk overbygning til KRAP-uddannelsen.
Se side 14
KRAP Fortsætter
For alle, der gerne vil bruge KRAP til endnu mere.
Se side 15
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KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende
Pædagogik – for fagfolk, der
arbejder med børn, unge og
voksne.

K RA P
ÅR S UDDAN NEL SE N

KRAP Årsuddannelsen er grundlaget for alle de uddannelses- og kursustilbud, vi præsenterer i KRAP-universet.
Med KRAP Årsuddannelsen får du en dybdegående viden om og indsigt i anvendelsen af KRAP i praksis, og du vil være klædt på til at bruge
KRAP i dit daglige arbejde som fagperson.

Undervisere
Primært psykolog Lene Metner,
psykolog Peter Bilgrav Sørensen
og psykolog Ida Kortbæk

Du vil således blive trænet i brugen af konkrete KRAP-værktøjer og
-metoder, og uddannelsen afsluttes med en fremlæggelse, hvor du får
sparring på en af dine egne sager/forløb.
Uddannelsen består af 10 moduler a’ 2 dage. Til hvert modul hører anbefalet litteratur samt et antal metoder og redskaber som bygger ind i den
praksisnære undervisning..
Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussioner, gruppearbejde,
praktisk træning og supervision. Derudover inddrages deltagernes egne erfaringer i undervisning og øvelser, ligesom der også vises videoeksempler.
Årsuddannelsen udløser 15 ECTS point (ECTS står for European Credit
Transfer System, og er en måleenhed, der angiver arbejdsbyrden og
ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad).

Vil du vide mere?
Kontakt Lene Metner på
tlf.: 21 79 52 04 eller
kursussekretær Tine Tylstrup på
tlf.: 86 60 11 71.
Læs også mere på www.krap.com

9

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til
fagpersoner inden for hele det
sociale og sundhedsmæssige område samt handicap og psykiatri.

PRAKTI SK I NF O

ÅRSKRAP 2019
Kursusnummer:
Kursusstart:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:

ÅRSKRAP 2020
Kursusnummer:
Kursusstart:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:

2019-10
24. januar 2019
24-25/1, 27-28/2, 13-14/3, 1-2/4, 2-3/5, 13-14/6, 14-15/8, 12-13/9,
2-3/10, 14-15/11-2019
20 dage fra kl. 9.00-15.00 (10 moduler a’ 2 dage)
BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive
Max 24
24.495,- excl. moms

2020-50
23. januar 2020
23-24/1, 27-28/2, 26-27/3, 23-24/4, 28-29/5, 18-19/6, 13-14/8, 2425/9, 29-30/10, 26-27/11-2020
20 dage fra kl. 9.00-15.00 (10 moduler a’ 2 dage)
BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive
Max 24
24.495,- excl. moms

Timeld dig på www.krap.com
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En praksisrelateret uddannelse
for lærere og pædagoger, som
ønsker at arbejde som AKTvejledere, konsulenter eller lign.

A K T KR AP

AKT KRAP er en samlet uddannelse, som består af 3 moduler, hvert modul har et års varighed. Efter modul 3 kan uddannelsen afsluttes med en
eksamen, hvorefter man er psykologcertificeret AKT-vejleder.

Undervisere
Psykolog Lene Metner og
psykolog Peter Bilgrav Sørensen

Uddannelsen flytter fokus fra ’dét, der er galt’ - til dét, som igangsætter
og vedligeholder en udvikling. Ved hjælp af KRAPs særlige tænkemåde og
ressourcefokusering, vil du på denne uddannelse både få fyldt i ’værktøjskassen’, få arbejdet med egne tanker og reaktioner samt få konkret viden
om forskellige handicaps, diagnoser og andre menneskelige grundvilkår.
Du opkvalificeres til at finde og udnytte det enkelte barns ressourcer, og
du får metoder, redskaber og skemaer i værktøjskassen, som sikrer den
nødvendige viden til at kunne inkludere børn/unge med særlige behov
på en professionel og kvalitativ måde.
Under uddannelsen træner vi i brugen af KRAP, og vi arbejder med egen
tænkning og egne kompetencer, så uddannelsen stiller krav om aktiv
medvirken og refleksion over egen praksis - med henblik på at kunne
fungere som ressourceperson og støtte andre i udviklingen af deres
praksis.
Modulerne udgør en samlet uddannelse, selv om man tilmelder sig modulerne enkeltvis, ligesom den afsluttende eksamen tilmeldes særskilt.

Vil du vide mere?
Kontakt Lene Metner, på
metner@krap.com, tlf.: 21 79 52 04
eller Peter Bilgrav Sørensen på
bilgrav@krap.com, tlf.: 51 90 99 64
Læs også mere på www.krap.com
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Målgruppe
Primært lærere og pædagoger fra
skoler, ungdomsuddannelser, SFO
og børnehave

PRAKTI SK I NF O
AKT KRAP - Modul 1
Kursusnummer:
Kursusstart:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:

AKT KRAP - Modul 2
Kursusnummer:
Kursusstart:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:

AKT KRAP - Modul 3
Kursusnummer:
Kursusstart:
Kursusdage :
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:

AKT KRAP-eksamen 2019
Kursusnummer:
Eksamensdag:
Sted:
Pris inkl. forplejning:

2019-11
27. august 2019
27/8, 26/9, 24/10, 18/11, 12/12-2019, 20/1, 18/2, 19/3, 22/4, 11/5,
16/6-2020
11 dage fra kl. 9.00-15.00 (heraf 3 arbejd-selv-dage)
BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive
Max 24
9.800,- excl. moms

2019-12
21. august 2019
21/8, 23/9, 10/10, 11/11, 11/12-2019 21/1, 24/2, 17/3, 16/4, 13/5, 9/62020
11 dage fra kl. 9.00-15.00 (heraf 3 arbejd-selv-dage)
BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive
Max 24
9.800,- excl. moms

2019-13
13. august 2019
13/8, 17/9, 21/10, 20/11, 10/12-2019, 13/1, 6/2, 3/3, 15/4, 12/5, 17/62020
11 dage fra kl. 9.00-15.00 (heraf 3 arbejd-selv-dage)
BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive
Max 24
9.800,- excl. moms

2019-14
Oplyses senere
PsykologCentret, Ågade 8, 7800 Skive
2.800,- excl. moms

Timeld dig på www.krap.com
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K RA P
10 DAG ES KU R SE R

Vores 10 dages kurser i KRAP giver dig et godt fundament, når og hvis
du arbejder i organisationer eller institutioner, hvor KRAP er integreret
i arbejdet.

På dette 10 dages KRAP-kursus
får du et solidt fundament for din
pædagogiske praksisudøvelse,
og du får metoder og redskaber,
der er brugbare i en systematisk
professionel praksis.

Undervisere
Psykolog Ida Kortbæk, psykolog
Peter Bilgrav og psykolog Anne
Pedersen.

Du får naturligvis ikke en komplet grunduddannelse i KRAP på 10 dage,
men vi giver dig en grundlæggende introduktion og forståelse for KRAP,
der ikke er begrænset til bestemte brugergrupper.
Du kan altså fint vælge et 10 dages kursus, uanset om du arbejder med
borgere inden for normalområdet eller specialområdet i bred forstand.
Praksisudøvelsen er central på dette kursus. Vi træner i brugen af konkrete KRAP-værktøjer og -metoder, og du vil direkte skulle anvende din
nye viden i forbindelse med din afsluttende opgave, der tager udgangspunkt i et praksisforløb fra egen hverdag.
I løbet af kurset kombinerer vi oplæg, diskussioner, gruppearbejde,
praktisk træning og supervision af forløb og opgaver. Du får således
gode rammer for at arbejde med egne tanker og kompetencer. Men
uddannelsen stiller også krav til din aktive medvirken og et reelt ønske
om at reflektere over din egen praksis.

Vil du vide mere om kurset?
KRAP Jylland: Ida Kortbæk,
tlf.: 25 85 06 81, mail: Ida@krap.com
KRAP Fyn: Anne Pedersen,
tlf.: 26 37 14 45, mail: anne@krap.com
KRAP Sjælland: Peter Bilgrav
Sørensen, tlf.: 51 90 99 64,
mail: bilgrav@krap.com
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Målgruppe
Fagpersonale inden for det sociale,
pædagogiske og psykiatriske
område.

PRAKTI SK I NF O
2019/2020
KRAP Jylland
Kursusnummer:
Kursusstart:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:

2019-15
20. august 2019
20/8, 18/9, 22/10, 19/11, 11/12-2019, 16/1, 5/2, 4/3, 30/3, 28/4-2020
10 dage fra kl. 9.00 til kl. 15.00
BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive
Max 24
12.500 kr. excl. moms

2019
KRAP Fyn
Kursusnummer:
Kursusstart:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:

2019-16
7. marts 2019
7/3, 2/4, 1/5, 23/5, 12/6, 27/8, 19/9, 9/10, 6/11, 3/12 2019
10 dage fra kl. 9.00 til kl. 15.00
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Max 24
15.900 kr. excl. moms

2019
KRAP Sjælland
Kursusnummer:
Kursusstart:
Sted:
Tilmelding:
Antal deltagere:
2020
KRAP Fyn
Kursusnummer:
Kursusstart:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:

2019-17
7. januar 2019
PS. Videnscenter, Højvang 5, 4300 Holbæk, tlf.: 93 30 30 93
Tilmelding sker på www.psvidenscenter.dk
Max. 24

2020-51
3. marts 2020
3/3, 31/3, 29/4, 26/5, 17/6, 20/8, 15/9, 7/10, 28/10, 24/11 2020
10 dage fra kl. 9.00 til kl. 15.00
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Max 24
15.900 kr. excl. moms
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En neuropædagogisk uddannelse
med KRAP-metoderne som
underlag.

H J E R NE-KR AP

Når man arbejder pædagogisk med personer med hjernemæssige
udfordringer, er det væsentligt at have en solid forståelse for hjernens
funktion som medspiller – og til tider modspiller – i det daglige arbejde.
Hjerne KRAP integrerer den neuropsykologiske/neuropædagogiske
forståelsesramme i et samspil med metoder og redskaber fra KRAP. Kursisten får således mulighed for at arbejde med både den hjernemæssige
forståelsesramme og konkrete praksis-metoder.

Bemærk: Det er nødvendigt,
at man som deltager har en grundlæggende KRAP-uddannelse.

Undervisere
Psykolog Lena Sjællænder,
børneneuropsykolog Malene Lillethorup og ergoterapeut/pædagogisk konsulent Susanne Agger

I det neuropædagogiske arbejde tager vi afsæt i individets styrker og
svagheder. Det vil sige, at man arbejder med realistisk målsætning og eventuelle behov for kompensation for de udfordringer, der ikke kan ændres.
Der er dog ikke specifikke metoder indlejret i neuropædagogikken, og lige
præcis dette forhold gør det ofte vanskeligt at anvende den i praksis.
Undervisere
Lena Sjællænder er klinisk neuropsykolog og arbejder med udredning,
behandling og undervisning i forhold til hjernemæssige afvigelser, enten i form af medfødte vanskeligheder eller erhvervede skader. Lena er
primær underviser og koordinator på uddannelsen.
Øvrige undervisere: Børneneuropsykolog Malene Lillethorup og
ergoterapeut/pædagogisk konsulent Susanne Agger.

Kursusnummer:
Kursusstart:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:

Målgruppe:

2019-18
9. september 2019
9/9, 7/10, 5/11, 2/12 2019, 6/1, 3/2, 2/3, 2/4,
4/5, 8/6 2020
10 gange fra kl. 9.00-15.00
BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive
Max 24
12.500,- excl. moms

Fagpersoner med en grundlæggende
KRAP-uddannelse, der arbejder med personer med hjernemæssige udfordringer.

Vil du vide mere?
Lena kan kontaktes på e-mail:
lena@krap.com eller på
tlf.: 93 97 76 99
Se også mere på www.krap.com
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KRAP FORTSÆTTE R

Mange dygtige fagfolk oplever, at KRAP giver mening – og at de gerne vil
bruge KRAP til endnu mere. Intentionen med ’KRAP Fortsætter’ er derfor at øge den enkeltes kompetencer både i dybden og i bredden, således
at det opleves meningsfuldt og virksomt at anvende KRAP i alle aspekter
af det professionelle arbejde.

Undervisere
Psykolog Ida Kortbæk, psykolog
Lena Sjællænder og ergoterapeut/
pædagogisk konsulent Susanne
Agger

I løbet af uddannelsen vil du få opkvalificeret din forståelse for KRAP
både som tænkning og metode, og du bliver dermed mere kompetent til
at få KRAP i spil i hverdagen.
På uddannelsen vil vi blandt andet gennemgå emner som:
-- KRAP og dokumentation
-- KRAP og det professionelle samarbejde
-- KRAP og implementering.
Disse emner bliver koblet med emnet: Kollegial KRAP-supervision, der er
en væsentlig del af uddannelsen. Erfaringer viser nemlig, at anvendelse
af kollegial KRAP-supervision fremmer koblingen mellem KRAP og den
enkeltes professionelle virke.
Uddannelsen vil dermed bidrage til at opkvalificere såvel den enkelte
medarbejder som hele arbejdspladsen.

Kursusnummer:
Kursusstart:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:
Målgruppe:

2019-19
28. februar 2019
28/2, 27/3, 29/4, 23/5, 17/6, 20/8, 10/9,
8/10, 7/11, 9/12-2019
10 gange fra kl. 9.00-15.00
VIA, Viborg
Max 24
11.900,- excl. moms
Personer med en grundlæggende
KRAP-uddannelse, der ønsker at
lægge et ekstra lag på anvendelsen af
KRAP i hverdagen.

Vil du vide mere?
Kontakt Ida Kortbæk
ida@krap.com, tlf.: 25850681
Se også mere på www.krap.com
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F Å E N KR AP-S P E CI ALI ST UD
T IL F O R EDR AG E LLE R TE M ADAG
Eksempler på foredrag:
-- KRAP og gennemgribende udviklingsforstyrrelser
-- KRAP og nedsat kognitivt funktionsniveau
-- KRAP og sårbare unge
-- KRAP som underlag for forældresamarbejdet.

Eksempler på temadage:
-- Mestring i KRAP-perspektiv
-- Fra problem til udvikling af færdigheder
-- KRAP i skolen
-- KRAP i teori og praksis

Vi tilrettelægger og gennemfører også temadage
Temadage kan tilrettelægges, så de passer til de
behov og ønsker I måtte have. Temadage kan eksempelvis bygges op om temaer fra KRAPs store værktøjskasse.

Temadage kan også handle om KRAP i forhold til specifikke diagnoser, udfordringer eller arbejdsområder.
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KRAP KURSUSFORLØB

Alle KRAP-kurserne er praksisnære og udvikling af praksis er vores
særkende. KRAP-teamet formidler ikke blot en teoridannelse, men egne
arbejdsmetoder, idet vi formidler KRAP med afsæt i vores egen praksis
med KRAP.
De tilbagemeldinger vi får, er derfor også, at vores kurser og foredrag
opleves som meget praksisnære. Du kan forvente, at vi bruger mange
eksempler, når vi fremlægger teorien bag KRAP samt inddrager kursisternes egne erfaringer fra hverdagen, som ligeledes er med til at gøre
undervisningen nærværende.
KRAP-kurser kan både tages som de tilrettelagte kurser, du finder på
de følgende sider, men vi kan også designe et kursus til netop dit/jeres
behov. Det kan være for en samlet personalegruppe, hvor kurset designes med henblik på arbejdet ift en bestemt målgruppe - og hvad KRAP
kan tilbyde her.
Vi laver også skræddersyede forløb omkring særlige udfordringer håndteret med KRAP som underlag. Det kan eks.være i forhold til angst, OCD,
skizofreni, misbrug, og dobbeltdiagnoser.
Vores skræddersyede forløb kan se meget forskellige ud - både hvad angår
varighed, indhold og form. Vi afholder foredrag, temadage samt kortere
og længerevarende kurser og uddannelsesforløb over hele Danmark og
enkelte steder i udlandet.

Den støttende
og motiverende samtale
Se side 18
Har du autisme?
Se side 19
KRAP-redskaber til samtalen
med mennesker med autisme
Se side 20
Praksisnært KRAP
Se side 21
Kollegial supervision
Se side 22

Kognitiv misbrugsbehandling
på basis af KRAP
– den skæve KRAP
Se side 23
KRAP videoanalyse
Se side 24
KRAP
– krop, sanser og autisme
Se side 25
Samtaler med børn og unge
Se side 26
Praksiskonference 2020
Se side 27
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DEN S TØ TTENDE
O G MOTIVER ENDE
SA MTAL E

Mange – både professionelle og borgere – oplever, at samarbejdet og
samtalen omkring det arbejdsmarkedrettede kan være svært. Hvorfor
kan der opstå modstand, tvivl, skepsis – og hvad kan du som professionel
gøre i selve samtalen for at sikre den bedst mulige platform for støtte og
udvikling?

Oplev KRAP som systematisk redskab i samtalen og som pædagogisk fundament for motivation og
udviklingsprocesser.

Underviser
Psykolog Dorthe Overgaard

Hvordan kan man som professionel arbejde med at skabe de bedste
forudsætninger for, at borgeren oplever sig tryg og anerkendt samtidig
med at der arbejdes med tilbagevenden til job og beskæftigelse?.
Sagt på en anden måde, hvordan kan tillid, anerkendelse, forventninger
og krav arbejde sammen?
Denne kursusdag får du en teoretisk og praktisk indføring i, hvordan du
kan understøtte de menneskelige processer, der både skaber tryghed og
motivation til udvikling. Også der, hvor motivationen ikke umiddelbart
er til stede. Du vil ligeledes blive introduceret for konkrete redskaber og
metoder, som er anvendelige i praksis.

Kursusnummer:
Kursusdag:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:
Tilmelding:

2019-20
30/10-2019
1 dag fra kl. 9.00 til kl. 15.00
BOMI Viborgvej 7, 7800 Skive
Max 24
1.800 kr. excl. moms
www.krap.com

Målgruppe
Fagpersonale inden for det sociale, pædagogiske og psykiatriske område.

Vil du vide mere?
Kontakt: Dorthe Overgaard
dorthe@krap.com, tlf.: 25131874
Se også mere på www.krap.com
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H A R D U AU TISM E ?

Vil du møde andre, som også har
autisme. Og få gode ideer til at
håndtere en stresset hverdag?

Her er muligheden for at møde andre, som også har autisme.
Du kan fortælle om, hvordan du klarer hverdagen og høre om hvordan
andre klarer sig.

Underviser
Pædagogisk konsulent
Christina Hovgaard

På den måde, kan du få gode ideer til en at håndtere en stresset hverdag.
Kurset vil veksle mellem oplæg og drøftelser. Der vil blive præsenteret
ét KRAP-redskab pr. aften, som du måske kan anvende i din dagligdag
efterfølgende.
Aftenens program:
-- Præsentationsrunde: Fortæl kort om dig selv
-- Hvilke forventninger har du til de 2 aftener?
-- Aftenens KRAP-redskab gennemgås og afprøves
-- Hvordan vil du kunne bruge det? Og kan du bruge det?

Kursusnummer:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Forplejning:
Pris inkl. forplejning:
Tilmelding:

2019-21
2 aftener: 22/10 og 18/11 2019
Kl. 18.00 – 20.30
Psykologcentret i Viborg
Lille Sct. Peder Stræde 8,2. – 8800 Viborg
Max 8
Sodavand, kaffe/the, frugt, chips, chokolade
1.750 inkl. moms
www.krap.com

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle, der er sent
diagnosticeret.

Vil du vide mere?
Kontakt: Christina Hovgaard
christina@krap.com, tlf.: 22536486
Se også mere på www.krap.com
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K RA P-R EDSKABE R TI L
SA MTAL EN MED M E NN E S K E R MED AUTI SM E

Få nye redskaber og pædagogiske vinkler på dit arbejde med
borgere med autisme.

Arbejder du med borgere, der har brug for støtte og vejledning til
for eksempel stresshåndtering, selvforståelse og udvikling af sociale
kompetencer?

Underviser
Pædagogisk konsulent
Christina Hovgaard

Trænger du som fagperson til nye redskaber og pædagogiske vinkler i
den falige værktøjskasse i forbindelse med samtalen med borgeren?
På dette kursus veksler vi mellem oplæg og arbejde i grupper. Og du
behøver ikke være ekspert i KRAP-pædagogikken. Du bliver indført grundigt i udvalgte KRAP-skemaer, som ofte er anvendelige i samarbejdet med
borgeren med autisme.
Du vil desuden blive præsenteret for et iagttagelsesredskab til arbejdet
med specifikt at øve sig i at kunne idetificere autisme-karakteristika,
således at en autismeprofil på sigt kan blive udarbejdet. Et dynamisk
arbejdsredskab, som hjælper dig til at justere din autismevenlige pædagogik ind efter, hvordan autismen kommer til udtryk hos den enkelte
borger.
Kurset sætter fokus på det pædagogiske, praksisnære arbejde, og
målet er, at du som fagperson vender tilbage til praksis endnu skarpere på autismen samt med ny inspiration og motivation. Desuden med
KRAP-redskaber som kan støtte borgerens selvforståelse og udvikling.

Kursusnummer:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:
Tilmelding:

2019-22
2/10-3/10 2019
2 dage fra kl. 9.00 til kl. 15.00
Læringscentret, Brejning
Max 24
4.600 kr. excl. moms
www.krap.com

Kursusnummer:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:
Tilmelding:

2020-52
5/3-6/3 2020
2 dage fra kl. 9.00 til kl. 15.00
BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive
Max 24
4.600 kr. excl. moms
www.krap.com
Målgruppe
Professionelle, der arbejder med borgere
med autisme.

Vil du vide mere?
Kontakt: Christina Hovgaard
christina@krap.com, tlf.: 22536486
Se også mere på www.krap.com
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P R A KSIS N Æ R KRAP

To kursusdage, hvor du bliver
øvet i brugen af KRAP-redskaber.

Ønsker du at blive endnu skarpere i anvendelsen af KRAP-redskaberne,
så du kan målrette dit pædagogiske færdighedsarbejde?

Underviser
Pædagogisk konsulent
Christina Hovgaard

På dette kursus sætter vi fokus på det pædagogiske praksisarbejde,
og du vil vende hjem til hverdagen med nye perspektiver, metoder og
tilgange til dit arbejde.
Vi veksler mellem oplæg og arbejde i grupper, og du skal medbringe en
borgercase, formuleret som en ’Kognitiv Sagsformulering’. Vi arbejder med casen begge dage, og du vil få mulighed for sparring i mindre
grupper.
Vi kommer blandt andet omkring følgende emner:
-- ’Søjlemodellen’ som styringsredskab for målarbejde
-- Færdighedstræning set i sammenhæng med centrale KRAPelementer som mestring og tænkning.
-- Afdækning af borgerens forudsætninger for at nå målet ved hjælp af
’ressourceblomsten’.
-- Planlægning og strukturering af færdighedstræning.
-- Arbejdet med konkrete målbare snublemål.
-- Udvikling af færdigheder med udgangspunkt i borgerens ressourcer.

Kursusnummer:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:
Tilmelding:

2019-23
23/5-24/5 2019
2 dage, fra kl. 9.00 til kl. 15.00
BOMI, Viborgvej 7 , 7800 Skive
Max 16
4.600 kr. excl. moms
www.krap.com

Målgruppe
Fagpersoner med kendskab til KRAP.

Vil du vide mere?
Kontakt: Christina Hovgaard
christina@krap.com, tlf.: 22536486
Se også mere på www.krap.com
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KO L L EG IAL
K RA P-S U PERVISI ON

Kollegial KRAP-supervision
er et praksisrettet kursusforløb med afsæt i KRAP.

Ønsker du at tilegne dig de nødvendige kompetencer for at kunne gennemføre kollegial KRAP-supervision – både overfor den enkelte kollega
som overfor grupper af kolleger – skal du deltage i dette 5-dages kursus.

Undervisere
Psykolog Rolf Stabel og
psykolog Aase Holmgaard,

Vi arbejder på såvel et teoretisk som et praktisk plan med de konkrete
temaer i kollegial KRAP-supervision. Desuden forventer vi, at deltagerne
mellem de enkelte kursusdage har mulighed for at arbejde med øvelser
og praksisopgaver.
Supervision skal bidrage til at fastholde og videreudvikle et fundament
i den kognitive, ressourcefokuserede og anerkendende tilgang. Kurset
tager afsæt i de KRAP-uddannelser / -kurser, som alle deltagere har gennemgået. Et formål med kurset er således også at bidrage til den fortsatte implementering af KRAP.

Kursusnummer:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:
Tilmelding:

2019-24
22/8, 9/9, 7/10, 4/11 og 3/12 2019
5 dage fra kl. 9.00 til kl. 15.00
PsykologCentret, Ågade 8, 7800 Skive
Max 24
10.700 kr. excl. moms
www.krap.com

Målgruppe
Fagpersonale inden for det sociale, pædagogiske og psykiatriske område, der har
gennemført KRAP årsuddannelsen eller
grundlæggende kurser i KRAP.

Vil du vide mere?
Kontakt: Aase Holmgaard;
aase@krap.com, tlf.: 40 13 46 03
eller Rolf Stabel; rolf@krap.com,
tlf.: 60 72 52 23
Se også mere på www.krap.com
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DEN S KÆ VE KRAP:
KO G NITIV MIS BRUGSB EH ANDLIN G M E D
K RA P SO M BASI S

Arbejder du med mennesker, der har et problematisk forbrug eller misbrug af rusmidler? Oplever du, at dit arbejde ind i mellem er svært eller
håbløst? Mangler du viden om området samt metoder og redskaber til
dit daglige arbejde eller ønsker du bare inspiration til at professionalisere
din indsats? Kan du svare ja til noget af ovenstående, er dette kursusforløb over 6 dage lige noget for dig!

Et kursus, målrettet dig der
arbejder med mennesker, der
har et problematisk forbrug eller
misbrug af rusmidler.

Undervisere
Psykolog Lene Metner
og psykolog Eline Hyldager
(fra Dobbeltdiagnose I/S i Århus)

Vi kalder det i daglig tale ’Den skæve KRAP’.
På kurset vil vi klæde dig grundigt på med viden om rusmidler samt
give dig forståelse for rusens individuelle funktion, og du får viden om
og metoder til arbejdet med mennesker med misbrug – med eller uden
anden psykiatrisk lidelse (dobbeltdiagnose).
Vi lægger stor vægt på, at uddannelsen er praksisnær og træningsbaseret,
således at du kan tage metoderne med direkte ud i din hverdag. Vi fylder
din værktøjskasse med metoder til registrering, sagsformulering, motivationsarbejde, målsætning af forløbet, kognitiv omstrukturering, social
færdighedstræning, håndtering af risikosituationer samt trang-, energiog emotionsstyring.

Kursusnummer:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris inkl. forplejning:
Tilmelding:

2019-25
2/9, 3/10, 4/11, 4/12 2019, 14/1 og 5/2 2020
6 dage fra kl. 9.00 til kl. 15.00
Scandic, Silkeborg
Max 24
9.500 kr. excl. moms
www.krap.com

Målgruppe
Alle fagpersoner, som arbejder
med mennesker med et problematisk forbrug eller misbrug af
rusmidler

Vil du vide mere?
Kontakt Lene Metner på
tlf.: 21 79 52 04 eller
metner@krap.com
Se også mere på www.krap.com
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K RA P VIDEOANALYSE

Få indsigt i dine egne samspilskvaliteter og relationskompetencer.

Formålet med dette kursus er at få forståelse for og lære at udøve videoanalyse med afsæt i KRAP-metoderne.

Underviser
Psykolog Ida Kortbæk

Videoanalysen er et vigtigt redskab til at udvikle relationer, fordi man
bevæger sig væk fra subjektive oplevelser og fornemmelser og i stedet
lægger fokus på faktuelle iagttagelser i relationelle situationer.
Den professionelle får en bedre forståelse for sine egne, personlige
samspilskvaliteter. Det giver bedre indsigt i egen rolle i det konkrete
samspil.
Relationsudvikling med KRAP som fundament tager afsæt i den ressourcefokuserede tænkning om at bygge på de ressourcer, der allerede
er hos den professionelle, frem for at lede efter fejl og mangler som skal
udbedres. Når man får udpeget sine styrker, bliver man bevidst om dem,
og der er større sandsynlighed for at disse oftere vil komme i spil.

Kursusnummer:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris:
Tilmelding:

2019-26
Oprettes efter behov
3 dage fra kl. 9.00-15.00
BOMI, Viborgvej 7 , 7800 Skive
Max. 24
5.400,- excl. moms
Kontakt PsykologCentret

Målgruppe
Fagpersonale inden for det sociale, pædagogiske og psykiatriske område.

Vil du vide mere?
Kontakt: Ida Kortbæk
ida@krap.com, tlf.: 25850681
Se også mere på www.krap.com
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K RA P, KR O P, SANSE R
O G AUTISME

Sanserne har stor indflydelse på dagligdagen for rigtig mange mennesker
med autisme. Det har betydning for, hvordan verden opleves og hvordan
man reagerer på eksempelvis lys, lyde og berøring. Sansebearbejdning
kan give store udfordringer og samtidig bidrage til den enkeltes helt
unikke personlighed. Når vi ønsker at sikre trivsel og udvikling, må vi
starte med at forstå. Det kan dreje sig om:
-- Hvorfor er det så svært at klare bad, hårvask og få klippet negle?
-- Hvad er det, der gør, at det kan være forbundet med stort ubehag at
være sammen med mange mennesker
-- Berøring føles meget ubehagelig
-- Lyde opleves som larm
-- Det er så svært at sidde helt stille
-- Hvordan kan man forstå, at madvaner er helt særlige og bestemt af
lugte, konsistens, temperaturer og smag

”Det føles som grus under fødderne, når jeg går på fliserne…”
- Forstå sansernes store betydning i hverdagen for mennesket
med autisme.

Underviser
Ergoterapeut og pædagogisk
konsulent Susanne Agger

På kurset får du:
-- Viden om sansebearbejdning og sansemotorisk udvikling for mennesket med autisme
-- Forståelse af sanseforstyrrelser og dets betydning i hverdagslivet.
-- Strategier til at imødekomme udfordringer med sansebearbejdning
ved hjælp af konkrete tiltag og redskaber.
Der vil blive inddraget KRAP-redskaber undervejs og mulighed for at
udveksle erfaringer med hinanden.

Kursusnummer:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris:
Tilmelding:

2019-27
Oprettes efter behov.
1 dag
PsykologCentret, Ågade 8, 7800 Skive
Max. 20
1.800,- excl. moms
Kontakt PsykologCentret

Målgruppe
Fagpersoner (pædagoger, lærere, ergoterapeuter og fysioterapeuter, motorikinstruktører), der arbejder med mennesker
med autisme.

Vil du vide mere?
Kontakt Susanne Agger,
ergoterapeut og pæd. konsulent
susanne@krap.com,
tlf.: 24 98 64 46
Se også mere på www.krap.com
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SA MTAL ER
MED BØ R N O G UNGE

Det kan til tider være en udfordring at få skabt den gode kontakt og
strukturere samtaler/samtaleforløb med børn og unge på en sådan
måde, at samtalen er med til at skabe udvikling for barnet.

Hvordan skaber jeg den udviklende samtale med børn og unge?

Underviser
Psykolog Pia Bøttern

På denne praksisnære kursusdag vil vi sammen arbejde med konkrete
redskaber, der kan skabe rammerne for den udviklende samtale.
Grundlaget for kurset er KRAP og metoderne herfra samt en indgående
viden om børn og unges udvikling.
Vi skal arbejde med redskaber til den ’almindelige’ samtale, men også
med samtalen med børn og unge, der har brug for andre måder end den
gængse samtale for at kunne udtrykke, hvad de oplever, tænker og føler.
På kurset vil vi koble praksiseksempler til metoderne, og kursisterne er
derfor meget velkomne til at tage egne sager med, som vi sammen kan
arbejde med på kurset.

Kursusnummer:
Kursusdage:
Varighed:
Sted:
Antal deltagere:
Pris:
Tilmelding:

2019-28
Oprettes efter behov.
1 dag
BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive
Max. 24
1.800,- excl. moms
Kontakt PsykologCentret

Målgruppe
Lærere og pædagoger i skole og dagtilbud,
fra både almen- og specialområdet.

Vil du vide mere?
Kontakt: Pia Bøttern,
pia@krap.com, tlf.: 26 22 07 20
Se også mere på www.krap.com
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KRAP
PRAKSISKONFERENCE
2020

Har du lyst til at blive inspireret af KRAP i daglig praksis, eller har du lyst
til at inspirere andre ved at dele dine egne erfaringer med KRAP, eller
har du lyst til at finde ud af hvad KRAP er og kan i praksis,så er denne
praksiskonference sikkert noget for dig.

For fagfolk som ønsker at
inspirere og blive inspireret.

Koordinatorer
Psykolog Lene Metner og udviklingskonsulent Anja Aalund Holst.

Fundamentet i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende
Pædagogik er udviklingen af tanker og kompetencer i en anerkendende
og ressourcefokuseret ramme. Netop derfor har KRAP så brede anvendelsesmuligheder inden for det pædagogiske, læringsmæssige sociale
og psykologiske arbejdsfelt. Med KRAP får vi redskaber og metoder til
både afdækning, analyser og til at skabe forandring og udvikling.

Kursusnummer::
Konferencestart
Varighed:
Sted:
Pris inkl. forplejning:
Antal:
Tilmelding:

2020-53
26/10-2020
1 dag fra kl. 9.00 til kl. 16.00
(morgenmad fra 8.30)
Kursuscenter Severin, 5500 Middelfart.
695 kr. excl. moms
Max. 100
www.krap.com

Målgruppe
Fagfolk med kendskab til og/eller
interesse for KRAP.

Vil du vide mere?
Kontakt Anja Aalund Holst.
anja@krap.com, tlf. 50 69 62 60
Se også mere på www.krap.com
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KLAR – erhvervspsykologi
Menneskelige ressourcer er det
vigtigste på enhver arbejdsplads,
idet alle funktioner gøres aktive
gennem menneskelig handling.
Alle vores erhvervspsykologiske
ydelser hviler på et kognitivt, ressourcefokuseret og anerkendende
grundlag og med udgangspunkt i
vores udviklingsmodel ’Søjlemodellen’, som sikrer at vi får et solidt
fundament for indsatsen.

Ledersparring og -coaching
Et individuelt forløb til dig som leder. Vi vil i forløbet sætte fokus på
dig, dine opgaver og din rolle som
leder i relation til omgivelserne og
jeres mål og visioner.
Undervejs vil vi også sætte fokus
på dit personlige lederskab, dine
ressourcer og udfordringer, så du
både udvikler dig i lederopgaven
og samtidig kobler det til dit personlige lederskab.

Vi tilbyder en bred vifte af erhvervspsykologiske ydelser:

Supervision
Vi tilbyder supervision til enkeltpersoner, personalegrupper, specifikke faggrupper og ledelsesteams
både fra privat og fra offentligt
regi. Supervision forgår på et
anerkendende og ressourcefokuseret grundlag med den kognitive
tilgang som referenceramme.

--

-------

positiv udvikling af
menneskelige ressourcer i
organisatioenen
KLAR lederuddannelse og
organisationsudvikling
teamsamarbejde, teamudvikling og kommunikation
organisering og samarbejde og
udfordringer ift dette
stressforebyggelse, håndtering
og behandling
kriser ved fyring, udbrændthed mv.
vold og ulykker på arbejdspladsen

KRAP – samtaler og terapi
Vi tilbyder samtaler og terapi på
kognitivt grundlag ud fra det anerkendende og ressourcefokuserede
menneskesyn, som ligger i KRAP.
Vi har tilbud for børn, unge, voksne
og familier, der ønsker at ”få det
bedre – eller endnu bedre”. Også
inden for behandling af mennesker med særlige udfordringer
som ADHD, OCD, autismespek-

trum-forstyrrelser, kriser, stress,
angst, depression, har vi i PsykologCentret stor faglig ekspertise.
Certificering
Få synliggjort og dokumenteret
jeres pædagogiske metoder og
få rådgivning og anbefalinger i
forhold til det videre arbejde mod
udvikling af god pædagogik.
Stress
PsykologCentret tilbyder rådgivning til enkeltpersoner, personalegrupper og ledelsesteams med
henblik på håndtering og forebyggelse af stress. Vi tilbyder samtaleforløb til enkeltpersoner der er
ramt af stress.
Se også side 33
Krisehjælp
Vi tilbyder krisehjælp og løser
krisepsykologiske opgaver for
ansatte i såvel private som offentlige institutioner. Du kan også som
privatperson, rette henvendelse til
os, hvis du har været udsat for en
voldsom og skelsættende oplevelse eller livsbegivenhed.
Online-sparring-coaching og
-supervision
Vi tilbyder online metodesparring,
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R Å DGI V NI NG, LE DE RO G ORGANI STI ONSU D V I KLI NG
PsykologCentrets specialister rådgiver såvel private som offentlige
institutioner og myndigheder samt det private erhvervsliv inden for
psykologiske og pædagogiske områder.
Vi yder rådgivning på et fagligt og praksisnært fundament. Hver især
har vi specialiseret os inden for udvalgte områder, sammen udgør vi en
stærk og troværdig partner. PsykologCentret tilbyder derfor også en
bred vifte af rådgivningsydelser.

supervision og terapi via en
sikker og stabil onlinevideoløsning, som er udviklet specifikt til
professionel brug.
Har du, en medarbejder eller
hele personalegruppen brug for
metodesparring eller supervision, kan det være en god idé
at bruge et sikkert og fortroligt
onlinesystem, som vi stiller til
rådighed.
Online-systemet sikrer effektivitet og kan være at foretrække
ved lang afstand til vores fysiske
adresser.

KLAR Lederuddannelsen
Professionalisér din ledelsespraksis.
Se side 30

VISO – specialister
Vi er tilknyttet som specialister i
VISOs leverandørnetværk (Den
Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) inden for
både børne- og voksenområdet
og i forhold til både rådgivning
og udredning samt i forhold til
specialundervisning og inklusion. I samarbejde med VISO
rådgiver vi borgere, kommuner,
institutioner og tilbud, når der er
behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.
VISO-ydelser rekvireres fra
kommuner og bevilges af VISO’s
centrale enhed i Odense.

Navigér i forandringsprocesser
Forandringens faser
Se side 35

KRAP organisation, ledelse og
arbejdsmiljø
Se side 32
Stress og balance i arbejdslivet
Vær opmærksomhed på stemningen.
Se side 33
Ledelsescoaching
Opnå større tydelighed i hverdagen.
Se side 34

Arbejdsfællesskaber der forpligter
Sæt lup på jeres samarbejdskultur
Se side 36
Vision og mission omsat i praksis
Skræddersyet forløb stiller skarpt
Se side 37
Kunsten at spille hinanden gode
Temadag
Se side 38
Fra kritisk feedback til anerkendende feedforward-kultur
Temadag
Se side 39

Forandring, forundring,
forankring
Håndtering af forandringsprocesser
Se side 40
Kognitiv, ressourcefokuseret
kommunikation
Fra feedback til feedforward
Se side 41
Den inddragende organisation
Gør fordomme til skamme
Se side 42
Tankens kraft
Fra tanke til handling
Se side 43
KRAP som organisationsudvikling
Se side 44
Foredrag
Se side 45
Certificering
Se side 46
Supervision
Se side 47
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K L A R – TR Æ N ING AF
L E DER ENS MENTALE
B ER E DS KAB

KLAR er en praksisbaseret lederuddannelse med fokus på det personlige lederskab. Uddannelsen tager afsæt i deltagernes egne erfaringer
og foregår i et anerkendende og intensivt læringsforum for afprøvning,
feedforward og refleksion.

KLAR – Kognitiv Ledelse Anerkendende og Ressourcefokuseret – er et uddannelsesforløb
for ledere, der ønsker at professionalisere deres ledelsespraksis.

Undervisere
Psykolog Lene Metner og
konsulent Peter BredsdorffLarsen

Deltagerne vil blive trænet i at præstere bedre i pressede situationer,
ligesom lederne vil skærpe egne færdigheder i at performe og løse
situationer på alle organisatoriske niveauer.
KLAR-uddannelsen er en værktøjskasse med forståelser, redskaber og
metoder, som lederne kan anvende i konkrete ledelsesmæssige udfordringer.
Der er tale om effektiv og praktisk træning af ledere med afsæt i evidensbaserede teoridannelser.
Med KLAR tilbyder vi konkrete værktøjer og metoder til at bringe de
anerkendende og ressourcefokuserede principper i spil i en autentisk
ledelsespraksis med de kognitive principper som fundament.
Ledelse handler om at holde fokus, igangsætte og aktivere ressourcer og
positiv energi i de personer, man leder.
Deltagerne bliver i stand til at håndtere og lede de tre niveauer, som
KLAR tager afsæt i:

Overordnet ledelsesniveau
Her arbejder vi med styrkelse af egne ressourcer, forståelse for egne
konstruktioner og personlige styringsmekanismer - herunder egne
mestringer i ledelse, egen energistyring, forberedelse og at skabe tilstrækkeligt underlag for handling.
Team- ledelsesniveau
Samarbejde i grupper, autencitet, udvikling af innovative process-værktøjer, konfliktforståelse og håndtering og at vende negative energier til
en positiv udvikling.
Medarbejder niveau
Anerkendende og udviklende samtaleværktøjer, medarbejder ressourcefokusering, evne til at motivere til personlig udvikling.
Vil du vide mere?
Få tilsendt hele programmet, send en e-mail til: Tine Tylstrup,
tine@krap.com.

Vil du vide mere?
Kontakt Lene Metner på
metner@krap.com, tlf.: 21 79 52 04
eller Peter Bredsdorff-Larsen på
bredsdorfflarsen@krap.com,
tlf. 40 83 47 33
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Målgruppe KLAR-forløb
Målrettede
Ledere i os
private
offentlige
Kontakt
og få og
et tilbud
på etvirksomheder designet specielt til
KLAR-forløb
din virksomhed eller institution.

PRAKTI SK I NF O

KLAR 2019-20
Kursusnummer:
Kursusstart:
Kursusdage:
Varighed:
Antal deltagere:
Sted:
Pris inkl. forplejning:
Målgruppe:

2019-29
13. november 2019
13/11, 5/12-2019, 15/1, 19/2, 11/3, 22/4, 27/5-2020
7 dage fra kl. 9.00-15.00
Max 20
Hotel Scandic, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg
19.900,- excl. moms.
Ledere fra både private og offentlige virksomheder, institutioner
og organisationer, som ønsker at profesionalisere deres personlige lederskab.

Belfor Danmark har brugt KLAR forløbet til
efteruddannelse af alle vores afdelingsledere.
I alt 9 ledere har taget kurset.Vi har brugt forløbet i en
proces, hvor vi har arbejdet på at gøre alle medarbejdere
til holdspillere i en travl dagligdag, der er præget af
mange akutopgaver, hurtige aflevering og redninger
på målstegen for vores kunder.
Afdelingslederne har fået et fælles sprog, og de er blevet
gode til at vende den enkelte medarbejders forskelligheder til en styrke – til fordel for holdet og for firmaet.
Belfor Danmark har haft en stor gevinst
ved at bruge KLAR.
Jesper Reutzer, kommunikationschef
Belfor Danmark

Timeld dig på www.krap.com
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K RA P O R GANISATI ON,
L E DEL SE O G
A R B E JDSMILJØ

PsykologCentret har adskillige års erfaring med at sikre gode vilkår
for samarbejde, kommunikation, motivation og trivsel på arbejdspladser i Danmark. Vi arbejder med KRAP (Kognitiv Ressource-fokuseret
Anerkendende Praksis) som fundament i vores rådgivningsopgaver. Vi
får igen og igen tilbagemeldinger fra vores kunder, om at vores særlige
måde at arbejde med deres problemstillinger på, har afgørende betydning for en positiv udvikling på arbejdspladsen.
Vi er autoriseret arbejdsmiljørådgiver indenfor det psykiske arbejdsmiljø,
og kan hjælpe jer til at få et overblik, hvis Arbejdstilsynet har meldt deres
ankomst eller har peget på områder der skal rettes op på.
For PsykologCentret handler arbejdsmiljø både om forholdet til kollegaer, lederen og andre, som man samarbejder med og forhold omkring
organisering af arbejdet.

Organisation og ledelse
I PsykologCentrets erhvervspsykologiske afdeling møder vi mange
ledere med megen erfaring og solid ledelsesteoretisk viden. Her er det
vores opgave at bidrage med inspiration, sparring og modspil henimod
en fortsat udnyttelse og videreudvikling af de ledelsesmæssige kvalifikationer hos den enkelte leder. Vi arbejder som udgangspunkt med en
kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende praksis (KRAP) i forhold til
hvad, der får mennesker til at trives og lykkes i en organisation, inklusive
lederen.

Medarbejderudvikling
PsykologCentret anvender KRAP som metode til medarbejderudvikling
på forskellige niveauer, hvor det er vores målsætning, at alle medarbejdere
skal opleve at lykkes med deres indsats –både fagligt og kollegialt.
Vi vil derfor – fra første kontakt – være i dialog med jer omkring det,
som I ønsker styrket i organisationen, samt hvilke ydelser, der vil være
relevante at tilbyde jer.
Med afsæt i KRAP tilrettelægger vi således et samarbejde med jer i
forhold til den udvikling, jeres organisation befinder sig i eller arbejder
henimod.

Vil du vide mere?
Kontakt:
Direktør Lene Metner,
metner@krap.com,
tlf.: 21 79 52 04 eller
Udviklingskonsulent
Anja Aalund Holst,
anja@krap.com
Tlf.: 50 69 62 60
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S T R E S S O G BALANCE I
A R B E JDSLIVET

Vi har alle hørt om opgørelser over danskere, der dagligt er sygemeldte
med stress, eller dagligt oplever symptomer på stress. Det er store tal,
som viser et særligt behov hos arbejdspladser i Danmark, om at være
opmærksomme på eget arbejdsmiljø og indvirkningen på den enkelte
medarbejder.

Underviser:
Psykolog Rolf Stabel

Erfaringen viser, at stress eller stress symptomer ikke blot rammer den
enkelte medarbejder. Det er noget der også påvirker teamet / afdelingen.
Med redskaber fra KRAP arbejder vi på dette kursus målrettet med, at få
et fælles overblik over konsekvenserne af stress for den enkelte og for
afdelingen. Vi får identificeret kilder til stressbelastning på arbejdspladsen
og undersøger, hvordan man som leder og kollegaer kan få indarbejdet et
sundt og energisk samarbejdsmiljø. Vi støtter den enkelte og fællesskabet
til bevare balance i arbejdslivet.
Efter kurset vil du have konkret viden om stress og stressbelastninger. Du vil være opdateret på den seneste viden indenfor området, så
du kan skelne myter fra fakta. Du vil være klædt på, til at igangsætte
stressreducerende tiltag på arbejdspladsen, som kan være til gavn for
medarbejdere samt kollegaer og ligeledes for dig selv.

Kursusnummer:
Kursusdage:

2019-30
Oprettes efter behov.

Målgruppe:
Ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt nøglemedarbejdere med en
særlig interesse for området.

Vil du vide mere?
Kontakt: Psykolog
Rolf Stabel; rolf@krap.com,
tlf.: 60 72 52 23
Se også mere på www.krap.com
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L E DEL SES COAC HI NG

-----

Har du brug for større tydelighed i dit ledelsesarbejde?
Ønsker du at få nye eller nuancerede perspektiver på en konkret
udfordring?
Vil du gerne udvikle dit personlige lederskab?
Har du brug for sparring og eller redskaber i forhold til beslutningsprocesser?

Få konkrete redskaber til at
håndtere udfordringer, konflikter og svære samtaler.

Underviser:
Udviklingskonsulent
Anja Aalund Holst

PsykologCentrets ledelsescoaching, tager afsæt i din aktuelle situation,
som afdækkes professionelt gennem flere af vores velafprøvede redskaber og metoder. Vi arbejder naturligvis ud fra dine egne målsætninger
og værdier, så vi understøtter din egen faglige og personlige lederrolle.
Gennem vores coaching får du mulighed for øget selvindsigt, bevidsthed om hvor du har særlige kompetencer, hvad der særligt udfordrer
dig samt forståelse for dine egne handlinger. Med den bevidsthed kan
du arbejde dig henimod nye handlestrategier, når der opstår svære situation og opgaver.
I vores arbejde er vi opmærksom på, at du som leder har den største
viden om dine medarbejdere og det område du står i spidsen for. Vi ser
det som vores opgave at bidrage til at bringe den viden i spil, så der er
struktur på viden og retning på handling.

Kursusnummer:
Kursusdage:

2019-31
Varighed aftales individuelt

Målgruppe:
Ledere
Vil du vide mere?
Kontakt: Anja Aalund Holst,
anja@krap.com tlf: 50 69 62 60
Se også mere på www.krap.com
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AT N AVIGER E
I F OR ANDR IN GSP RO CES S ER

----

Vil I gerne have mere viden om hvad forandringsprocesser indeholder?
Har I brug for at forstå forandringens faser og kunne navigere
gennem dem?
Ønsker I at fastholde et godt samarbejde, når forandringer presser
sig på?

Et skrædersyet kursusforløb,
til jer der skal navigere i forandringsprocesser.

Undervisere:
Udviklingskonsulent Anja Aalund
Holst og psykolog Rolf Stabel

Vores skræddersyede kursusforløb og rådgivning understøtter processen hos jer. Et kursus kan understøtte medarbejdertrivsel, lederudvikling, organisationsudvikling og bidrage til, at I når forandringens mål på
en god, konstruktiv og målrettet måde – og med udgangspunkt i det der
allerede virker hos jer.
I samarbejde undersøger vi fundamentet hos jer, analyserer mulige
udviklingstrin og planlægger konkrete skridt frem mod målet.
Eksempler på indhold:
-- Forandringsprocesser og forandringens faser
-- Øget forståelse for egne og andres reaktioner på forandringer
-- Øget trivsel og arbejdsglæde
-- Effektive kommunikationsværktøjer
-- Fra modstand til motivation.

Kursusnummer:
Kursusdage:

2019-32
Forløbet aftales individuelt og varierer
efter jeres ønsker og behov.

Målgruppe:
Ledergrupper, der står foran eller midt i
forandringsprocesser.

Vil du vide mere?
Kontakt: Anja Aalund Holst,
anja@krap.com tlf: 50 69 62 60
Se også mere på www.krap.com
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ARBEJDSFÆLLESSKABER
DER FORPLIGTER

Vi tilbyder et forløb, hvor vi sætter lup på jeres samarbejdskultur, og
styrker den fremadrettet, med afsæt i det der allerede virker.
----

Få værktøjer til at udvikle jeres
kulturen, med afsæt i det der
virker.

Undervisere:
Udviklingskonsulent Anja Aalund
Holst og psykolog Rolf Stabel

Ønsker I at udvikle jeres samarbejde?
Vil I gerne sætte fokus på kulturen på arbejdspladsen?
Har I brug for at gøre jeres samarbejde endnu bedre?

Så får I på dette kursusforløb belyst den aktuelle kultur og får sat konkrete
handlinger på de områder, hvor I ønsker at udvikle jer. Vi kan bidrage med
et særligt fokus på at få det, der virker, frem i medarbejdernes og ledelsens
bevidsthed.
Vi kan bidrage med at skærpe den enkeltes og fællesskabets evner og
færdigheder til, at bidrage positivt til arbejdsfællesskabet, ved at træne
bevidsthed omkring tanker og handling. For det vi tænker om fællesskabet,
får indflydelse på den måde vi indgår i det på.
Forløbet bidrager til at højne det faglige niveau, understøtter en tydelig og bevidst skelnen mellem det professionelle, det personlige og det
private rum. Det kan anvendes når I ønsker at udvikle kulturen i en anden
retning, organisationsudvikling, lederudvikling og medarbejderudvikling.

Kursusnummer:
Kursusdage:

2019-33
Oprettes efter behov.

Målgruppe:
Ledere
Vil du vide mere?
Kontakt: Anja Aalund Holst,
anja@krap.com tlf: 50 69 62 60
Se også mere på www.krap.com
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VIS IO N O G MISSI ON
O MSAT I PR AKSI S

At formulere vision, mission og
værdier bidrager til at I får en
fælles retning på indsatsen

Vi tilbyder forløb, hvor I både arbejder med at formulere vision og mission og samtidig sætter konkrete tiltag i gang for at skabe en bevægelse.
Vi tager naturligvis altid afsæt i det der allerede virker for jer.

Underviser:
Udviklingskonsulent
Anja Aalund Holst

----

Har I brug for at sætte en retning på jeres arbejde?
Ønsker I at skabe en fælles målsætning?
Vil I gerne arbejde på et værdibaseret grundlag?

Vores skræddersyede forløb stiller skarpt på jeres vision, mission og
værdier og guider jer gennem en proces, hvor visionen kan udfolde sig
i praksis.
I arbejder med at formulere en fremadrettet vision og får dermed skabt
en bevægelse i organisationen. En mission, der hjælper jer med at stille
skarp på, hvilke opgaver I fremadrettet skal varetage/afhænde. Endelig
guider vi jer gennem processen, hvor I finder frem til de værdier, der
skal være rammen om jeres opgaveløsning.

Kursusnummer:
Kursusdage:

2019-34
Oprettes efter behov.

Målgruppe:
Ledere
Vil du vide mere?
Kontakt: Anja Aalund Holst,
anja@krap.com tlf: 50 69 62 60
Se også mere på www.krap.com
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K U N S TEN AT S PI LLE
H I N A NDEN GO DE

Med afsæt i KRAP sætter vi fokus på alle de ressourcer, I tilsammen har
i jeres team.
----

Få en øget bevidsthed om egne og
gruppens styrker og udviklingspotentiale.

Underviser:
Udviklingskonsulent
Anja Aalund Holst.

Vil I gerne vide mere om forskellige teamroller?
Ønsker I at få sat spot på, hvor I er særligt stærke, og hvor I har udviklingspotentiale?
Er I optaget af at blive klogere på jer selv og jeres kolleger?

Vi leverer en temadag, der tager afsæt i, at vi alle har ressourcer, evner og kompetencer som kan bidrage ind i det forpligtende arbejdsfællesskab.
Vi gennemgår teamroller, og sammen bliver I klogere på, hvordan jeres
gruppe er sammensat. Denne viden vil I kunne bruge i forhold til såvel
lederudvikling, organisationsudvikling, konflikthåndtering, rekruttering, medarbejderudvikling, samt når I skal sammensætte et team eller
en personalegruppe.

Kursusnummer:
Kursusdage:

2019-35
Varighed 1 dag. Oprettes efter behov.

Målgruppe:
Ledere og medarbejdergrupper, der ønsker
at kvalificere samarbejdet.

Vil du vide mere?
Kontakt: Anja Aalund Holst,
anja@krap.com tlf: 50 69 62 60
Se også mere på www.krap.com
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FRA KRITISK FEEDBACK
TIL ANERKENDENDE
FEEDFORWARD-KULTUR

Effektive kommunikationsværktøjer styrker den faglige kommunikation
og sparring.
----

Få en konkret plan for, hvordan I
fremadrettet anvender kommunikationsværktøjerne i praksis.

Underviser:
Udviklingskonsulent
Anja Aalund Holst

Vil I gerne lære at give hinanden faglig sparring, uden at det lyder
som kritik?
Ønsker I at få værktøjer til at kunne give og søge feedback hos hinanden?
Har I behov for værktøjer, der understøtter jer i at samtaler forbliver
faglige?

Vi leverer en temadag, som hjælper jer med at forstå, hvordan I kan
bruge feedback og feedforward i et forpligtende arbejdsfællesskab. Vi
undersøger sammen jeres nuværende kultur omkring emnet og opstiller mål for hvordan I styrker jeres faglige kommunikation.
For os er det vigtigt, at feedback bruges som afsæt for feedforward, altså
en drøftelse af, hvordan vi kommer videre og løser opgaven endnu bedre
fremadrettet. Dagen vil byde på en masse sjove øvelser undervejs, som
I kan gå hjem og praktisere. I kan derfor se frem til en dag, der er med
til at kvalificere den faglige sparring, og dermed kvalificerer I også jeres
egen og hinandens arbejde. Dagen kan være med til at understøtte såvel
organisationsudvikling, lederudvikling som medarbejderudvikling.

Kursusnummer:
Kursusdage:

2019-36
Varighed 1 dag. Oprettes efter behov.

Målgruppe:
Ledere og medarbejdergrupper, der ønsker
et kvalificeret samarbejde.

Vil du vide mere?
Kontakt: Anja Aalund Holst,
anja@krap.com tlf: 50 69 62 60
Se også mere på www.krap.com
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F O R A NDR IN G,
F O R UN DR IN G,
F O R A NKR IN G

Der kan ske store såvel som små forandringer i arbejdslivet. Her kan det
være vigtigt at forstå, hvordan en forandring kan påvirke det enkelte menneske, samt hvordan man i et arbejdsfællesskab håndterer de konkrete
forandringer på en måde, hvor de involverede parter træffer de bedste
beslutninger og finder de bedste løsninger både personligt, privat og
professionelt.

Det er ikke et spørgsmålet om,
hvorvidt der kommer forandringer, men et spørgsmål om
hvornår og hvordan.

Underviser:
Psykolog Søren Rye Lund

Forandringer kan fx være foranlediget af lovgivningsmæssige og
økonomiske forhold, samt forandringer i personalesammensætning
eller ledelsesmæssige forandringer. Men forandringer kan ske på
alle niveauer og være noget man ikke er fuldt bevidst om, selv når
det foregår lige for øjnene af de involverede parter. Derfor kan det
være godt givet ud at deltage i vores kursus, da det ikke er spørgsmålet
om, hvorvidt der kommer forandringer, men et spørgsmål om hvornår,
hvordan og for hvem forandringerne udspiller sig i en enten positiv eller
negativ retning.
Vi vil på kurset blandt andet komme ind på følgende:
-- Indføring i ’Søjlemodellen’ og KRAP med værktøjer til identificering, forståelse og håndtering af forandringsprocesser.
-- Modstand mod forandring - giv plads til forundring, følelser og sund
skepsis - Censur af ’negative’ følelsesmæssige reaktioner skaber
ikke nødvendigvis mere positive handlinger og bedre resultater i
forbindelse med forandringsledelse.
-- Commitment med jordforbindelse - Balancen mellem Ja-hatten og
Nej-hatten.
Kursusnummer:
Kursusdage:

2019-37
Oprettes efter behov.

Målgruppe:
Alle med interesse i forandringsprocesser.
Både for medarbejdere som udfordres,
men også for ledere, tillidsrepræsentanter
og arbejdsmiljørepræsentanter, som skal
tilvejebringe det gode samarbejde i forbindelse med forandringer i organisationen.

Vil du vide mere?
Kontakt Søren Rye Lund,
lund@krap.com, tlf.: 60 16 88 50
Se også mere på www.krap.com
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KO G NITIV,
R E S S O U R CEFO KUSE RE T
KO MMU N IKATION

Kommunikation er både vanskeligt, udfordrende og ikke mindst nødvendigt, hvis mennesker skal fungere i et arbejdsfællesskab. Det kræver
tryghed, tillid og ansvarlighed at opnå et godt samarbejde, hvilket forudsætter italesættelse af de værdier, som vi kommunikerer ud fra.

Målet er arbejdsglæde og
faglige resultater – midlet er
kommunikation.

Underviser:
Psykolog Søren Rye Lund

Overordnet har samfundet nogle værdier, som den enkelte organisation
forsøger at integrere og omfortolke til et fælles værdisæt. Og samtidig
har den enkelte medarbejder nogle personlige værdier. Det kræver
derfor konkrete værktøjer, samt en bred dialog, hvor man inddrager
hinanden i at forstå og anerkende de mange bud på, hvad der har en
betydning for den gode kommunikation og dermed et godt arbejdsmiljø.
Vi kommer i kurset ind på følgende:
-- Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende kommunikation på
arbejdspladser – indføring i konkrete værktøjer.
-- Rammerne for kommunikation: Hvilket udgangspunkt er der for
den gode kommunikation i organisationens selvforståelse?
-- Kommunikationsbevidst praksis: Hvad kan du selv gøre for at kommunikere åbent, klart og respektfuldt?
-- Stil de rigtige spørgsmål: Et enkelt velplaceret spørgsmål kan skabe
dybe erkendelser i en ellers kompliceret problemstilling.
-- Fra feedback til feedforward: Styrk din evne til at modtage og give
konstruktive tilbagemeldinger.
-- Kommunikationens mange niveauer: Verbal, assertiv og nonverbal
kommunikation.

Kursusnummer:
Kursusdage:

2019-38
Oprettes efter behov.

Målgruppe:
Medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsfolk og ledere i organisationer og
virksomheder, som ønsker at bevare eller
udvikle den gode kommunikation internt
blandt kolleger såvel som med eksterne
samarbejdspartnere.

Vil du vide mere?
Kontakt Søren Rye Lund,
lund@krap.com, tlf.: 60 16 88 50
Se også mere på www.krap.com
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DEN INDDR AGE NDE
O R GANISATIO N

Vores erfaring er, at vi fungerer bedst i et fællesskab, hvor vi er nysgerrige på andres oplevede virkelighed, fremfor at fastlåse os i vores
egen konkluderende virkelighed. Dette forudsætter en bevidsthed om
hinandens tilstedeværelse, samt på hvilken måde I skaber situationer
for hinanden, og hvorledes vi er i stand til at forvalte et personligt ansvar
for dette.

Du kan altid lave en ændring,
der gør en forskel

Undervisere:
Psykolog Søren Rye Lund og Psykolog Rolf Stabel

Noget af det bedste er, når vi bliver positivt overraskede af vores medmennesker, og vores fordomme bliver gjort til skamme. Vi ser ofte, at
vores anvendelse af KRAP vækker de ansattes nysgerrighed hos hinanden, og at det løsner op for fastlåste forestillinger, om hvilke roller og
typer vi tilhører.
I forbindelse med med KRAP har vi udviklet værktøjer til anskueliggørelse
af de situationer og dynamikker, som udspiller sig på vej hen imod det, vi
kalder for et gensidigt forpligtende fællesskab.
På kurset kommer vi ind på:
-- Samarbejde set i et samfundsmæssigt og evolutionært perspektiv
-- Organisationens selvforståelse
-- Udforskning, afklaring og fordeling af forskellige roller
-- Relationskompetencer
-- Personlig frihed og kollektiv afhængighed
-- Konstruktiv forandring – fra tanke til handling.

Kursusnummer:
Kursusdage:

2019-39
Oprettes efter behov.

Målgruppe:
Medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter,
tillidsfolk og ledere i organisationer og virksomheder, som ønsker at udvikle en kultur,
der gør en dyd ud af nødvendige forudsætninger for at opnå et stærkt, langtidsholdbart arbejdsfællesskab.

Vil du vide mere?
Kontakt Søren Rye Lund,
lund@krap.com, tlf.: 60 16 88 50
Se også mere på www.krap.com
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TA N K E NS KR AFT

Når vi arbejder kognitivt i KRAP, arbejder vi med det vi kalder for
kognitive forvrængninger, en slags inkongruens mellem den reelle
virkelighed og vores fortolkninger og antagelser af samme.

Du skal ikke tro på alt, hvad du
tænker.

Underviser:
Psykolog Søren Rye Lund

Vi siger ofte ét og tænker noget andet, hvilket er interessant, når vi
arbejder med det enkelte menneskes oplevede virkelighed og de tanker,
som ligger til grund for dets handlinger. Ved at benytte os af kognitiv
nysgerrighed og princippet om, at ’Vi ikke skal tro på alt, hvad vi tænker’,
har vi mulighed for at stille skarpt på vores grundlæggende tankegang,
samt hvordan vi tænker i forskellige situationer, hvorigennem vi kan
opnå en kvalificering af vores handlinger både fagligt og kollegialt.
Det bliver således ikke kun ved tanken. Vores mål er at omsætte tanke
til handling ud fra tesen om, at det kun er, hvis du ikke forstår, at du kan
lære noget nyt, og at du har kun forstået i det øjeblik din forståelse føres
ud i praksis. Vi kommer i kurset ind på følgende:
-------

Den kognitive diamant
De kognitive grundmodeller
Automatiske tanker og grundtanker
Konstruerede tanker og narrativer
Tankers indflydelse på følelser og adfærd
Den sproglige virkelighed

Kursusnummer:
Kursusdage:

2019-40
Oprettes efter behov.

Målgruppe:
Medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter,
tillidsfolk og ledere i organisationer og virksomheder, som ønsker at udvikle en kultur,
der gør en dyd ud af nødvendige forudsætninger for at opnå et stærkt, langtidsholdbart arbejdsfællesskab.

Vil du vide mere?
Kontakt Søren Rye Lund,
lund@krap.com, tlf.: 60 16 88 50
Se også mere på www.krap.com
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K RA P SO M
O R GANISATIO NSU DVIKLIN G

I PsykologCentret tilbyder vi at lave skræddersyede temadage eller udviklingsforløb, når I har brug for at behandle et særligt emne der relaterer
sig til arbejdspladsen.

Vores konsulentteam består af ledere og organisationspsykologer
med stor psykologisk viden og
praksis erfaring omkring organisationsudvikling og teamsamarbejde.

Underviser:
Psykolog Rolf Stabel

Det kan være:
-- Større organisationsændringer
-- Sammenlægninger
-- Store ændringer i arbejdsopgaver
-- Samarbejdsvanskeligheder
-- Teamudvikling
-- Konflikter
-- Mødekultur
Hver især kan emnerne betyde så meget for den enkelte, at det kommer til at påvirke arbejdspladsen, indsatsen og flytte fokus fra opgaven.
Det kan derfor være nødvendigt at arbejde med emnet, for at få skabt
mening for den enkelte, sikre retningen og genetablere eller fastholde
fokus på opgaven. Alt efter hvad udfordringen betyder for den enkelte,
kan det til tider være vanskeligt at navigere sig selv igennem, og det bliver nødvendigt med en ekstern konsulent til at styre gruppen gennem
processen
Vi har stor erfaring og viden om, hvordan KRAP kan bruges i organisationer, og vi ved hvordan det kan gøre processen lettere for både
medarbejdere og ledere.
I tæt samarbejde med jer, skræddersyr vi forløbet og guider jer igennem,
så vi får afdækket de forskellige perspektiver omkring emnet, hvilke
ressourcer I har til rådighed, og hvilke udfordringer I har omkring
emnet. Vi hjælper jer med at blive konkrete i forhold til ønsker til
fremtiden og omsætter det til fælles mål, som I har at arbejde videre
ud fra. Vi har ligeledes mulighed for løbende at følge op for at sikre, at
den aftalte kurs fastholdes.
Da vores arbejde er baseret på KRAP, vil afsættet for vores arbejde være
ressourcetænkning, kognitive grundmodeller, refleksion over egen
praksis, menneskets grundvilkår, perspektivtagning, mestring og
mestringsstrategier, validering og anerkendelse.
Temadagen(e) tilrettelægges så de(n) passer til behovene på den enkelte
arbejdsplads.
For yderligere oplysninger ring eller skriv til os og få et tilbud, som passer netop til jeres behov.

Vil du vide mere?
Kontakt Rolf Stabel på
tlf. 60 72 52 23 eller mail:
rolf@krap.com
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FOREDRAG

Det er vores ambition at vores foredrag er en inspirerende, tankevækkende og faglig praksisoplevelse. Når vi holder foredrag sætter vi en ære
i at sætte tanker i gang hos tilhørerne og tale direkte ind i den aktuelle
praksis.

Bliv tanket op - book et
inspirerende foredrag

Undervisere
Kontakt psykolog Lene Metner,
metner@krap.com, tlf.: 21 79 52 04

Vores KRAP-team råder over flere dygtige foredragsholdere som kan tilføre energi, refleksioner og inspiration til kollegagruppen, ledergruppen
eller forældregruppen. Foredrag, der kan omhandle både stærkt faglige
temaer og samtidig være tankevækkende, humoristiske og praksisnære.
Blandt vores foredrag finder du blandt andet:
-- Så tag dig dog sammen – hvorfor gør mennesker ikke det de skal?
-- Fra modstand til motivation
-- Fra gruppe til team
-- Fra Skrap- til KRAP
-- KRAP i teori og praksiss
-- Du skal ikke tro på alt hvad du tænker
-- Stress af – ideer til trivsel og arbejdsglæde

Vil du vide mere?
Kontak Lene Metner,
metner@krap.com, tlf.: 21 79 52 04
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CERT I FICER ING

Få kvalitetsstempel på jeres
KRAP-tilgang.

PsykologCentret tilbyder mulighed for certificering i KRAP. Certificeringen
betyder synliggørelse og dokumentation af pædagogik og metoder samt
rådgivning og anbefalinger i forhold til det videre arbejde mod udvikling af
god pædagogik.

Certificeringen består af
følgende trin

Man kan som institution, afdeling, skole, daginstitution, opholdssted,
forvaltning mm. opnå certificering i KRAP. Certificeringsmodellen er
udviklet i tæt samarbejde med konsulentvirksomheden Rambøll Consulting, og den er overordnet et redskab til at vurdere, i hvor høj grad
den enkelte institution anvender KRAP på hensigtsmæssig vis og med
den nødvendige kvalitet i tilbuddet.

1.

2.

3.
Kvalitetsstempel og synliggørelse
KRAP-Certificering er et tydeligt kvalitetsstempel, da det er ensbetydende
med en synlig anerkendelse af en kvalitetspræget anvendelse af KRAP-tilgangen, da det ud fra en række nærmere definerede kriterier vil blive
belyst, om I, på jeres institution, arbejder hensigtsmæssigt med KRAP.

4.

Yderligere vil certificering også kunne bidrage til at synliggøre såvel de
områder, hvor I som tilbud fuldt ud har implementeret KRAP såvel som
de områder, hvor der måske er mulighed for udvikling.
Certificeringen kommer nemlig hele vejen rundt om såvel strategi,
ledelse, synliggørelse af KRAP, menneskesyn, metoder, organisation,
arbejdskultur, kompetencer og redskaber.
Organisatorisk indblik
Dermed kan den vurdering, der sker gennem en certificering, også tjene
som konstruktiv information og beslutningsgrundlag med henblik på
en udvikling af indsatsen. Med en certificering kan I træffe organisatoriske beslutninger, der målretter jeres implementering, anvendelse og
udvikling af KRAP som fundament.

5.

Opstartsmøde: I præsenteres
for modellen og den proces,
der kommer til at foregå.
Selvrapportering: På opstartsmødet får I udleveret en oversigt over, hvilke dokumenter
der skal indsendes til os før
vores besøg (trin tre).
Heldagsbesøg hos jer: Her
interviewer vi såvel leder som
nogle medarbejdere om, hvordan KRAP danner grundlag og
anvendes i daglig praksis.
Overleveringsmøde: På
baggrund af selvrapportering
og besøget udarbejdes en rapport. Heri kommer konkrete
anbefalinger, der præsenteres
for jer til overleveringsmødet.
Udviklingsarbejde: Efter
overleveringsmødet kan I påbegynde/fastholde målrettet
udviklingsarbejde på baggrund af certificeringen.

Certificeringsprocessen strækker sig over cirka tre måneder, og I skal
forvente at anvende 15-17 timer i løbet af processen.

Kontakt
Udviklingskonsulent Anja Aalund
Holst. E-mail: anja@krap.com
Telefon: 50 69 62 60
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S U P E RVIS IO N

Supervision styrker
fagligheden.

PsykologCentret tilbyder supervision og coaching til enkeltpersoner,
personalegrupper, specifikke faggrupper og ledelsesteams både i privat
såvel som offentlig regi.
PsykologCentrets specialister arbejder ud fra en anerkendende og
ressourcefokuseret tilgang, der sikrer bedst muligt grundlag for fokuspersonens refleksion over egen praksis. Vi oplever ofte, at der kan opstå
et komfortabelt, men stadig fagligt fokuseret forum, hvor afdækning,
forståelse og tiltag bidrager til kompetent opfølgning ud i praksis.
Det er vores ambition, gennem kompetent processtyring og anvendelse
af KRAP metoder og redskaber, at udfolde eksisterende faglig viden og
erfaring fra praksis, og på samme tid at bidrage med specialiseret viden,
hvor det er relevant.
Supervisionens mål er et styrke faglighed og bidrage til oplevelsen af, at
klare udfordringer fra arbejdslivet på kompetent vis.
I PsykologCentret arbejder vi med supervision/coaching i forskellige
rammer:
--------

Faglig supervision af enkeltpersoner
Personlig supervision/coaching af enkeltpersoner
Faglig supervision
Faglig supervision omkring en helt konkret udfordring
Ledersupervision/coaching
Supervision af ledelsesteams eller andre ERFA-grupper
Supervision af psykologer med henblik på autorisation

Supervisionen kan foregå hos os i Viborg eller Skive, som on-line supervision eller på jeres arbejdsplads.

Vil du vide mere?
Kontakt administrativ leder
Marianne Byskov, tlf.: 53 69 26 16,
byskov@krap.com eller kursussekretær Tine Tylstrup,
tlf.: 86 60 11 71,
mail: tine@KRAP.com
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P RA KTIS K INFO
O G T IL MELDIN G

Tilmeld dig uddannelser og kurser på www.krap.com
Ved tilmelding modtager du en bekræftelse på
mail, og når vi har modtaget kursusbetaling, er din
tilmelding endelig.
Ved længerevarende uddannelsesforløb/kursusforløb
opkræves der depositum.
Inden kursusstart vil du ved de længerevarende
kursusforløb modtage velkomstbrev med flere informationer.
Der kan undtagelsesvis forekomme ændringer i forhold
til kursussted og oprettelse af kurser.
Har du brug for at kontakte os?

Økonomi:
Admnistrativ leder Marianne Byskov
Byskov@KRAP.com
Tlf.: 53 69 26 16

Kursustilmeldinger:
Kursussekretær Tine Tylstrup
Tine@KRAP.com
Tlf.: 86 60 11 71

Læringscenter Brejning
Borgergade 19
7080 Børkop
Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

PsykologCentret
Ågade 8
7800 Skive
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BOMI
Viborgvej 7
7800 Skive

PsykologCentret
Lille Sct. Peder Stræde 8,2.
8800 Viborg
Viborg Vandrehjem
Vinkelvej 36A
8800 Viborg

Hotel Scandic
Udgaardsvej 2
8600 Silkeborg

PS Videnscenter
Højvang 5
4300 Holbæk
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MEDLEMMER AF
KO L L EGAFÆ LLE SSKAB E T

Pædagogisk konsulent
Susanne Agger
susanne@krap.com

Psykolog
Aase Holmgaard
aase@krap.com

Børneneuropsykolog
Malene Lillethorup
malene@krap.com

Administrativ leder
Marianne Byskov
byskov@krap.com

Psykolog
Tinna Winther Olesen
tinna@krap.com

Psykolog
Ida Kortbæk
ida@krap.com

Psykolog
Pia Bøttern
pia@krap.com

Psykolog
Dorthe Overgaard
dorthe@krap.com

Psykolog
Mette Torp Mouritsen
mette@krap.com

Neuropsykolog
Lena Sjællænder
lena@krap.com

Psykolog
Søren Rye Lund
lund@krap.com

Leder/organisationskonsulent
Peter Bredsdorff Larsen
bredsdorfflarsen@krap.com

Søren Rye
Lund
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Holmgaard
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Winther Olesen
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Kortbæk

Malene
Lillethorup
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Bøttern

Peter Bredstorff
Larsen

Dorthe
Overgaard
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Ingen kan alting, alle kan noget
– sammen kan vi rigtigt meget

Direktør/psykolog
Lene Metner
metner@krap.com

Psykolog
Rolf Stabel
rolf@krap.com

Pædagogisk konsulent
Jan Sørensen
jan@krap.com

Udviklingskonsulent
Anja Aalund Holst
anja@krap.com

Psykolog
Helle Skipper
helle@krap.com

Pædagogisk konsulent
Christina Hovgaard
christina@krap.com

Psykolog
Anne Pedersen
anne@krap.com

Psykolog
Bende Riis
bende@krap.com

Partner/psykolog
Peter Bilgrav Sørensen
bilgrav@krap.com

Psykolog
Camilla Winther
camille@krap.com

Sekretær
Tine Tylstrup
tine@krap.com

Peter Bilgrav
Sørensen

Lene
Metner
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Du kan altid Alle gør det
lave en
bedste de kan
ændring der Alle mennesker vil
gør en forskel hvis de kan

lngen kan alt
alle kan noget
og sammen kan
vi rigtig meget

Problemadfærd
er mestring
af noget der er
svært

Problemer kan man altid finde de fleste bliver heldigvis ikke til noget

Du er ofte god til det
du kan lide

At blive mødt
som man er
er en gave

Problemadfærd
er blot udtryk for
færdigheder
der endnu ikke er lært

Alle mennesker har ressourcer
Alle har brug
anerkendelse

En mestring har altid en mening
den kan blot være svær at se

Tanker
er som
et hus
du har
flere
rum at
vælge
imellem

Når man
forstår
er det let
at anerkende

Stil din
bagage når du
går over
broen

Du skal ikke
tro på alt
hvad du tænker

ingen
altid en
Hvad enten du
direkte
grund
tænker du kan
vej fra
til at smile
eller ikke kan
– skal du nok få ret tanke til
handling Hvis du ikke ændrer
der er
kurs kommer
altid en
du derhen
følelse
imellem hvor du plejer

Udfordringer gør
Tanke fører til handling livet interessant
at håndtere
de gør det
meningsfuldt

Gør noget
mere af
det der virker

Valider
andre

Du finder
det
du leder
efter

Relationer rykker
At forvente det bedste
Mange af os har mest af
er med til at skabe
alt brug for nogen
Anerkendelse er
som får os til at
den bedste
nøglen til låsen
Vi
gøre
mennesker det vi
gør det bedste kan
vi kan Der er
Der er

lngen
kan påføre dig en følelse
med mindre du giver lov

KRAP er
det bedste
af det der
virker

Mennesker
er ikke
bare
vi bliver
i kraft af
den måde
vi bliver
Der er altid en ny vej vi har aldrig prøvet alt mødt på

Det handler
Modtageren bestemmer budskabet
ikke kun om
hvilke kort
man har på
hånden
men også om
hvordan man
At forandre
spiller dem tænkning
forandrer
relationer

Alle
mennesker
vokser i
anerkendelsen

Anerkendelse er først anerkendelse
når den bliver oplevet som sådan
af den anden

Gør
mere af
det der
virker

Viden er en ressource
der bliver mere af når man deler

KONTAKT

Der er altid
Magien ligger
mulighed for i detaljen
Mennesker kan
en ændring der
kun forandre sig
fremadrettet
gør en forskel
ikke bagud

Accept er vejen til frihed

Man kan
falde alene
– det kræver
hjælp at
komme op
igen

Gode fortællinger
– er som dråber
de giver ringe i
Tanker skaber virkelighed
vandet

Viborg
Lille Sct. Peder Stræde 8
8800 Viborg
Tlf.: 86 60 11 71
Skive
Ågade 8
7800 Skive
Tlf.: 86 60 11 71

Glæde smitter

Vi har alle brug for nogen der
får os til at gøre det vi kan

Hvis du ikke kan
Det er tanken
finde vejen
der tæller men også
har du endnu ikke At ændre handling
tanken der fælder forstået kortet
kan ændre tænkning

info@krap.com
www.krap.com
www.facebook.com/
Psykologcentret

www.KRAP.com
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