
Fortællinger og
praksisværktøjer

  Der forandrer og forvandler
Et tre dages kursus

  



Mentorer, coaches og vejledere indenfor uddannelsesområdet
Medarbejdere indenfor det sociale og/eller socialpsykiatriske
område
Praktikvejledere indenfor sosu-området
Medarbejdere indenfor rehabilitering
Medarbejdere indenfor beskæftigelsesområdet

Kurset henvender sig til:

Kurset tilpasses deltagernes forudsætninger og faglige virkelighed og kræver ikke at deltagerne har
kendskab til den narrative tilgang på forhånd



Et narrativt helikopterperspektiv på
rollen og opgaven med at igangsætte
positive forandrings og
forvandlingsprocesser 
Et praksisorienteret kursus, hvor
deltagerne lærer, hvordan de kan bruge
fortællingen og værktøjerne i
hverdagens praksis.
En enkel forandringsmodel med afsæt i
det narrative perspektiv og
empowerment tilgangen
Kompetenceudvikling, der giver
deltagerne en fælles referenceramme.

Med kurset får deltagerne



Vi lever alle i fortællinger om, hvem og hvad vi er. Fortællinger,
der med hver deres overskrift hjælper os med at definere os selv,
de andre og vores omverden. 

Men, hvad med dem, der er blevet navngivet; de svage, de ikke-
parate, de ekskluderede, dem som ikke lykkes. Hvordan ser deres
dominerende fortællinger ud? 

Og hvorfor vil deres fortællinger fortsætte med at drive dem ind i
negative mønstre, hvis deres fortællinger ikke brydes?



Fortællingen som forståelsesapparat og redskaber til at bryde saboterende fortællinger
De arketypiske roller som vi mennesker havner i, der bygger på dominerende
fortællinger om, hvem og hvad vi er. 
Offerfortællingens logik - det der gør den attraktiv, saboterende eller destruktiv
Den styrke og frisættelse, der ligger i aktørens fortælling 
Hvordan `vidner´kan fastholde eller frisætte mennesker fra fortællingen og lade dem
konstruere nye fortællinger. 
Vores egne fortællinger som professionelle og den betydning, det har i det
professionelle møde med de mennesker vi arbejder med.
Hvad det nonverbale afslører, når vi snakker - og enkle redskaber, der styrker vores
bevidsthed om det nonverbale.

På kurset arbejder vi med...



Efter kurset vil deltagerne opleve...
At de har en tydelig fælles referenceramme, som giver dem et stærkere afsæt for deres
arbejde - individuelt og det fælles. 
At de har et forståelsesapparat og redskaber, der giver dem overblik i hverdagens
praksis. 
At de har fået tilført et narrativt perspektiv på deres arbejde, som de kan bruge igen og
igen. 
At deres faglige afsæt har fået en anden dimension og de er i stand til at skifte imellem
forskellige positioner. 
At de har ideér og redskaber til at arbejde med progression. 
At de har fået en klar narrativ forståelsesramme, som vil styrke dem fagligt og
personligt. 
At de har fået et kompetenceløft med dybde, indsigt og udsyn



Undervisere på kurset

Lene Værge er uddannet underviser og har beskæftiget sig
med litteratur, det narrative felt og empowerment tilgangen i
mere end 25 år. Hun er kursets gennemgående underviser og
er kendt for at skabe undervisning, der gør indtryk og sætter
aftryk. Det gør det, fordi hun i undervisningen trækker tråde til
virkelighedens praksis. 
Et tillidsfuldt lærings - og udviklingsrum er en naturlig del af
hendes undervisningspraksis. Med Lene kan I forvente levende
undervisning med fokus, alvor, humor og masser af smil.

Susanne Bøgeløv Storm er aktiv skuespiller og Cand. pæd. pæd. psyk. Hun
underviser om eftermiddagen på kursets anden dag - i det nonverbale sprog.
Hun er en særdeles erfaren underviser, der er kendt for at skabe undervisning,
der - på en tillidsfuld og tryg måde - får deltagerne med ud af komfortzonen,
hvor det rykker og flytter noget hos den enkelte. Og så er der i øvrigt masser
af god energi at hente i Susannes undervisning. 



Praktisk info
Kurset afholdes internt hos jer og kan tilrettelægges som tre
sammenhængende dage eller to + en dag med et mellemrum på
en til to uger.

Kurset har blandt andet været afholdt for mentorer og coaches på
uddannelsesinstitutioner, praktikvejledere indenfor sosu-området,
jobcentermedarbejdere, boligsocialemedarbejdere mf. 

 

 

Kontakt Lene Værge og få en snak om jeres ønsker
og behov - og for at få en pris på det tre dages
kursus. 

Kontaktinfo:
Lene Værge

T: 25 21 89 35  
E: lene@nordicempowerment.dk


