
 ©JHO Consult v/Jan Have Odgaard 
Tlf. 21495822 

 

Den Professionelle Indsats

 

Udannelsen er rettet mod at kunne anvendes direkte i praksis og derfor vil al viden tage udgangspunkt i 

såvel kursusdeltagernes praksiserfaring, samt i 

Uddannelsen er rettet mod den professionelle, der har en daglig praksis, hvorfra de medbringer erfaringer 

og problemstillinger. 

Før hvert indkald er det deltagerens opgave at sætte sig så meget ind i det stof, der er emnet, at 

umiddelbart kan indgå i en indlæringsudviklende samtale.

Ud over det vil al undervisning og øvelse på uddannelsen være målrettet den enkeltes daglige praksis, med 

henblik på at kunne afprøves umiddelbart efter hvert indkald.

Den enkelte deltager vil under uddannelsen arbejde med at omsætte det indlærte, så det er tilpasset 

vedkommendes personlige stil og så det passer til de metoder/retninger der er i den organisation som det 

skal bruges i. 

Der vil på udannelsen være en høj grad af selvevaluering, og e

forpligtet til at lave sit eget vidnesbyrd, der skal  godkendes af JHOconsult.

 

Betingelser og rammer: 

Pris kr. 23.000 pr deltager, dertil skal ligges moms, 

prisen for de efterfølgende deltagere blive ne

moms. 

Tilmelding sker ved henvendelse til JHO

så en bekræftelse fra JHO Consult, og ved 

fremsendes også filer vedrørende uddannelsen

etc. (alt er dog også tilgængeligt på hjemmesiden

 

Afmelding senere end 6 uger før uddannelsesstart 

end 4 uger før uddannelsesstart faktureres med det fulde 

Betaling efter godkendelse af betingelser og ti

vedrørende uddannelse i 2017 skal senest være ind

Deltagerantal vil være op til max. 24. 
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Supervision der virker. 

Den Professionelle Indsats 

Udannelsen er rettet mod at kunne anvendes direkte i praksis og derfor vil al viden tage udgangspunkt i 

såvel kursusdeltagernes praksiserfaring, samt i undervisernes ditto. 

Uddannelsen er rettet mod den professionelle, der har en daglig praksis, hvorfra de medbringer erfaringer 

deltagerens opgave at sætte sig så meget ind i det stof, der er emnet, at 

iddelbart kan indgå i en indlæringsudviklende samtale.  

Ud over det vil al undervisning og øvelse på uddannelsen være målrettet den enkeltes daglige praksis, med 

henblik på at kunne afprøves umiddelbart efter hvert indkald. 

nder uddannelsen arbejde med at omsætte det indlærte, så det er tilpasset 

vedkommendes personlige stil og så det passer til de metoder/retninger der er i den organisation som det 

Der vil på udannelsen være en høj grad af selvevaluering, og efter endt uddannelse, vil den enkelte være 

forpligtet til at lave sit eget vidnesbyrd, der skal  godkendes af JHOconsult. 

deltager, dertil skal ligges moms, når institutioner tilmelder mere end en deltager, vil

blive nedsat med 25% dvs. deltagelse faktureres med kr. 

sker ved henvendelse til JHO Consult med oplysning om deltager/e, og betaler. 

fra JHO Consult, og ved godkendelse af denne er deltagelse bestilt. Ved bekræftelsen 

ddannelsen, uddannelsesindhold, betingelser, datoer for 

på hjemmesiden). 

ddannelsesstart faktureres med 50% af kursusgebyr, og afmelding s

t faktureres med det fulde kursusgebyr. 

betingelser og tilmelding fra betaler fremsendes faktura. Kursusgebyr 

i 2017 skal senest være indbetalt 1. februar 2017. 
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Udannelsen er rettet mod at kunne anvendes direkte i praksis og derfor vil al viden tage udgangspunkt i 

Uddannelsen er rettet mod den professionelle, der har en daglig praksis, hvorfra de medbringer erfaringer 

deltagerens opgave at sætte sig så meget ind i det stof, der er emnet, at 

Ud over det vil al undervisning og øvelse på uddannelsen være målrettet den enkeltes daglige praksis, med 

nder uddannelsen arbejde med at omsætte det indlærte, så det er tilpasset 

vedkommendes personlige stil og så det passer til de metoder/retninger der er i den organisation som det 

fter endt uddannelse, vil den enkelte være 

er mere end en deltager, vil 

aktureres med kr. 16.700, dertil 

 Der fremsendes 

Ved bekræftelsen 

datoer for undervisning 

, og afmelding senere 

Kursusgebyr 
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Undervisere er Jan og Rikke Have Odgaard

indgår i uddannelsen, være tilstede i næsten al undervisningstid

Forløbet er fastsat til 5 X 2 undervisningsdage 

pauser. 

Undervisningen foregår på Mødecenter Odens

www.moedecenter.dk 

Forplejning består i morgenbuffet fra kl.

frugt, samt løbende vand, kaffe, og the.

 

Indkvartering står deltagere selv for, Mødecenter Od

hoteller, kontakt Mødecenter Odense for nær

deres hjemmeside: www.moedecenter.

 

Moduler 2017: 

 

23.  - 24 marts 

4.  - 5. maj 

15.  - 16. juni 

17.  - 18. august 

21. - 22. september 

 

Yderligere oplysninger modtager du ved at 

rikke@jhoconsult. 
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Supervision der virker. 

kke Have Odgaard. Begge undervisere vil af hensyn til den løbende supervision

, være tilstede i næsten al undervisningstid. 

rvisningsdage -  i alt 10 dage. Der undervises fra kl. 9.00-16.00

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Hjemmeside 

fra kl. 8.30, og frokost, samt eftermiddagskaffe med kage.

, kaffe, og the. 

gere selv for, Mødecenter Odense har forhandlet rabat hos omkringliggende 

for nærmere information på tlf.nr.: 6614 1111, eller læs nærmere på 

emmeside: www.moedecenter.dk 

modtager du ved at kontakte os direkte enten pr. telefon 5043 1312, eller p
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løbende supervision der 

16.00, inklusive 

Hjemmeside 

med kage. Endvidere 

os omkringliggende 

læs nærmere på 

5043 1312, eller pr. mail 
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Uddannelsens opbygning 

 

 

 

Indkald Dage Overskrift  

Nr.1 2 Grundlæggende 

personlighedsdannelse 

og udvikling samt 

metoder 

Nr.2 2 ADHD og autisme 

udviklingsmuligheder og 

metoder 

Nr.3 2 Tilknytningsforstyrrelser, 

angst og komorbiditeter  

udviklingsmuligheder og 

metoder 
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Overskrift   Indhold 

Grundlæggende 

personlighedsdannelse 

og udvikling samt 

• Personlighedsdannelse 

• Hjernens funktioner 

• Spejling 

• Sproget 

• Relationer 

• Interaktion 

• Tillid og motivation 

• Udviklingspotentialer 

• Den professionelles betydning  for indsatsen

• Metoder til afdækning af udfordringer

• Metoder til at skabe udvikling

• Implementeringsplan 

• Hjemmeopgaver 

• Evaluering 

ADHD og autisme 

udviklingsmuligheder og 

• Grundlæggende ADHD/ADD

• Grundlæggende Autismespektrum

• Udviklingspotentialer 

• Den professionelles betydning  for indsatsen

• Metoder til afdækning af udfordringer

• Metoder til at skabe udvikling

• Implementeringsplan 

• Hjemmeopgaver 

• Evaluering 

Tilknytningsforstyrrelser, 

angst og komorbiditeter  

udviklingsmuligheder og 

• Grundlæggende  Tilknytningsforstyrrelser

• Grundlæggende Angst 

• Grundlæggende Komorbiditeter

• Udviklingspotentialer 

• Den professionelles betydning  for indsatsen

• Metoder til afdækning af udfordringer
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Den professionelles betydning  for indsatsen 

Metoder til afdækning af udfordringer 

Metoder til at skabe udvikling 

Grundlæggende ADHD/ADD 

Autismespektrumforstyrrelse 

Den professionelles betydning  for indsatsen 

Metoder til afdækning af udfordringer 

Metoder til at skabe udvikling 

Tilknytningsforstyrrelser 

Grundlæggende Komorbiditeter 

Den professionelles betydning  for indsatsen 

afdækning af udfordringer 
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Nr. 4 2 Effektive tilgange til at 

skabe udvikling samt 

metoder til at fastholde 

udvikling 

Nr.5 2 Konflikthåndtering og 

sikring af at det indlærte 

bliver fastholdt og 

videreudviklet
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• Metoder til at skabe udvikling

• Implementeringsplan 

• Hjemmeopgaver 

• Evaluering 

Effektive tilgange til at 

skabe udvikling samt 

metoder til at fastholde 

• Etik i forhold til indsats 

• Pædagogiske tilgange i fortiden og 

• Læringstilgange 

• At skabe motivation 

• Kommunikative muligheder 

• At udvikle kompetencer 

• Indsatsplaner 

• Udviklingsspecifikke metoder

• Ledelse i forbindelse med en indsats

•  Implementeringsplan 

• Hjemmeopgaver 

• Evaluering 

Konflikthåndtering og 

af at det indlærte 

bliver fastholdt og 

videreudviklet 

• Konflikthåndtering 

• Implementering 

• Sikring af egen videreudvikling

• Eget vidnesbyrd 

• Evaluering 
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Metoder til at skabe udvikling 

Pædagogiske tilgange i fortiden og nutiden 

 

Udviklingsspecifikke metoder 

Ledelse i forbindelse med en indsats 

Sikring af egen videreudvikling 


