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Med det nye kursuskatalog tager vi hul på endnu et 
studieår med mange spændende kursustilbud. 
Kursernes overordnede målsætning er at bidrage til 
fornyelse af den pædagogiske praksis på individ og 
organisationsniveau. 

Uddannelses og Kulturcenter Marjatta repræsenterer et 
bredt netværk af fagpersoner der i mange år har arbe-
jdet, forsket og undervist indenfor det social og spe-
cialpædagogiske området. Vi byder ind med opdateret 
faglig viden, forenet med kunstintegreret pædagogik 
og et inkluderende socialpædagogisk læringsmiljø.  
   
Vi håber, at du kan finde netop det, du søger og ser frem 
til at mødes på
Uddannelsescenter Marjatta

Kurser og videreuddannelser
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Humlebi kurser

Fællesskab og kommunikation igennem 
bevægelse og eurytmi

Kærestekursus - Forstå dig selv, din krop og 
andre.

iPad værktøj til at lave din egen historie.

Hvad er værdifuldt i mit liv og hvordan
får jeg det sagt?

Almene kurser

Introduktionskursus for nye medarbejdere.

Introduktionskursus 5 x 2 til det 
antroposofiske menneskebillede og det 
specialpædagogiske felt. 

Introduktionskursus 3 x 2 til det 
antroposofiske menneskebillede og det 
specialpædagogiske felt.

Fra jord til bord. Måltidets betydning
i det socialpædagogiske arbejde. 

Grundkursus i kommunikation 
med tegn til tale.

Opfriskningskursus i kommunikation 
med tegn til tale.

Forældre -og pårørendekursusdag 
i kommunikation med tegn til tale.

Udviklingshæmning og seksualitet

Helsepædagogisk kursus, det sårbare og 
sensitive menneske 

Madkultur i øjenhøjde, 
-lær selv at sanse madens kvalitet

Musikkens pædagogiske og terapeutiske 
muligheder

Temadage

Helsepædagogisk diagnostik i praktisk 
pædagogisk arbejde

Anatomi, hjerne og sanser

Robust skrøbelighed

Specialpædagogiske værktøjer

Uddannelse og efteruddannelse

Pædagoguddannelse på deltid

Lederuddannelse

Kvalitetsudvikling og rådgivning



S I D E   2

Fællesskab og kommunikation 
igennem bevægelse og eurytmi

H U M L E B I  K U R S E R

Hvordan arbejder vi med bevægelse for at komme 
hinanden ved?  Når vi er sammen i bevægelse lærer vi 
hinanden at kende på en ny måde. Glæden ved at jeg 
og du bliver et vi,  i en kunstnerisk bevægelse, skaber en 
dybere relation og er sundhedsfremmende. 

I dette kursusforløb arbejder vi med eurytmi bevægelser 
til musik og lyrik som passer til årstiden. Der er plads til 
10 deltagere. Det forventes, at der er ledsagere med fra 
hver bo-gruppe. 

Kurset kan også arrangeres ved jeres bosted som et 
skræddersyet kursus.

Dato
d. 11. september, d. 25. september, d. 2. oktober 
og d. 23. oktober 2018

Målgruppe
Medarbejdere og beboere i socialpædagogiske 
virksomheder

Sted
Marjatta Bredeshave 

Tid:  
Kl. 17.30-19.00

Pris 
1100 kr. 

Undervisere:
Charlotte V. Krantz og Göran Krantz
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Kærestekursus
Forstå dig selv, din krop og andre

H U M L E B I  K U R S E R

Sammen skal vi udforske områder som:

• Hvad er en kæreste kontra en god ven? 
• Hvordan kan man være sammen med hinanden
  i det offentlige rum, på en værdig og respektfuld   
  måde?
• Hvordan kan vi sætte ord på vores inderste ønsker
  til  kæresten?
• Hvordan kan vi bede om hjælp, når det bliver svært 
  at være kærester?

Vi vil sikkert også komme ind på mange andre områder. 
Det er kursisterne, der bestemmer hvor dialogen fører 
hen. Kurset strækker sig i alt over 4 dage.

Der er plads til 12 beboere . Det forventes, at der er 
ledsagere med fra hver bo-gruppe. 

*Pris er pr. beboer, ledsagere betaler 125 kr. for 

forplejning pr. dag.

Dato
d. 10. -11. oktober og 24. - 25. oktober 2018

Målgruppe
Kurset henvender sig til de af Marjattas voksne 
beboere, som ønsker at blive klogere på deres 
kropsbevidsthed, kønsforståelse, seksualitet, 
følelser og grænser.

Sted 
Marjatta Bredeshave 

Tid
kl. 9.00 til 15.00

Pris
2200 kr. inkl. forplejning*

Kursusansvarlig
Susanne Rabjerg

Underviser 
Helle Waldhausen 



iPads er værktøj der kan bruges til dokumentation og 
formidling af din historie og det du oplever som værdi-
fuldt i dit liv. 

I dette kursus vil vi arbejde med appen ”Bookcreator” 
der er lavet specielt til biografiarbejde og hverdagshis-
torier. Ved hjælp af moderne teknologi lærer du på en 
ny måde at skrive og fortælle dine historier.  

Forudsætning for deltagelse er, at man har sin egen  
iPad/tablet og man har hentet ”Bookcreator”.

Det er plads til max 6 deltagere.

*Pris er pr. beboer, ledsagere betaler 125 kr. for 

forplejning pr. dag.
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iPad-værktøj til at lave 
din egen historie 

H U M L E B I  K U R S U S

Dato
d. 15. november 2018

Målgruppe
Henvender sig til voksne mennesker med 
nedsat funktionsevne som ejer en iPad/tablet

Sted 
Marjatta Bredeshave 

Tid
kl. 9.30- 15.30

Pris
1.100 kr. inkl. forplejning*

Kursusansvarlig
Per Frederiksen



Dette kursus henvender sig til beboere der ønsker at 
arbejde med kommunikation og blive bedre til at sætte 
ord på sine ønsker, drømmer og værdier.  Kort sagt det 
der er vigtigt i livet. 

For at blive god til dette skal vi træne os og gerne 
støttes af en medarbejder der kan lytte og hjælpe  med 
at sige det jeg selv ønsker at sige, ikke lige det jeg tror 
du vil høre. 

Dette kursus er en to dages workshop hvor vi sammen 
øver dette gennem samtale, skrivning, bevægelse og 
maling. 

Der er plads til max 12 deltagere.

*Pris er pr. beboer, ledsagere betaler 125 kr. for forplejning pr. dag.

Hvordan får jeg det sagt?
-Workshop for beboere med medarbejderstøtte.

Dato
d. 16. og 17. januar 2019

Målgruppe
Henvender sig til voksne mennesker med 
nedsat funktionsevne, ledsaget af en medar-
bejder

Sted 
Marjatta Bredeshave 

Tid
kl. 9.30- 15.30

Pris
2.200 kr. inkl. forplejning*

Undervisere:
Per Frederiksen, Tine B. Sørensen, Mette 
Ryom Røjbek , Birte Kjær m.fl.
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H U M L E B I  K U R S U S



På dette intro-kursus, der varer 2 dage, får du mulighed 
for at høre om pædagogikken på Marjatta samt om 
Rudolf Steiners pædagogik og menneskesyn. 

I løbet af de to dage får du indblik i Marjattas værdi-
grundlag, organisering, uddannelse og personalepolitik 
m.m. 

Deltagelse på dette kursus giver mulighed for at besøge 
de forskellige enhededer på Marjatta.

Kurset bliver tilbudt 2 gange, i november 2018 og i maj 
2019.
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Introduktionskursus 
for nye medarbejdere

A L M E N E  K U R S E R

Dato
d. 13. -14.. november 2018 
d. 14.-15. maj 2019

Målgruppe
Medarbejdere, der ønsker grundlæggende 
viden om Marjattas pædagogik, menneskesyn 
og værdier. 

Sted
Marjatta Bredeshave, Vidarslund og Sofiegården 

Tid
kl. 9.00-15.30

Pris
1.500 kr.  inkl. forplejning

Kursusansvarlige
Anne-Grethe Jakobsen, Lind Einarsdóttir 



Igennem dette forløb får du en forståelse for det 
specialpædagogiske arbejdsfelt med udgangspunkt
i det antroposofiske menneskebillede. 

De i alt 10 kursusdage, fordelt på 5 gange ud over året, 
tilbyder en forståelse af mennesket ud fra oplevelsen af 
relation og kommunikation. 
Hvilke egenskaber bruger jeg hos mig selv for at møde 
den anden? Hvordan kommer jeg til en forståelse af den 
anden i en anerkendende tilgang? 

Kursusdagene er opbygget med teoretiske oplæg, egen 
fordybelse, samtaler til temaet og øvelser. Om efter-
middagen vil der være forskellige former for 
bevægelsesmæssige, kunstneriske samt kreative fag. 
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Introduktionskursus 5 x 2 til det antropsofiske 
menneskebillede og det specialpædagogiskse felt 

A L M E N E  K U R S E R

Dato
d.17. -18. september, d. 29. -30. oktober 2018 
d. 14.-15. januar, d. 1.-2. april, d. 6.-7. maj 2019

Målgruppe
Pædagogisk personale i helsepædagogiske og 
socialterapeutiske virksomheder.

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-16.00

Pris
7.500 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlige 
Birte Kjær, Tine Bay Sørensen og Lind Einarsdóttir



Dette kursus er en fortsættelse af kurset 5x2, for dig som 
gerne vil fordybe dig yderligere. Du kan over 3x2 dage 
koncentreret arbejde med dig selv og det specialpæda-
gogiske område. Vi arbejder med følgende:

• Sanserne.
• Sjælekvaliteterne, tænkning, følelse og vilje.
•  Konstitutionsbillederne.
• Pædagogisk lov ifølge Helsepædagogisk kursus.
• Årstiderne og rytmens betydning i det pædago-

giske arbejde.
• Arbejdets betydning for social og personlig 

identitet.

Kursusdagene er bygget op omkring pædagogisk teori, 
samtale og fordybelser i praktiske og kreative lære-
processer. 

Kursusdeltagere opfordres til at medbringe eksempler 
fra hverdagen, så de kan indgå som relevant og praksis-
nært materiale. Undervisningen på kurset lægger op til, 
at du i mellem kursusdagene arbejder med 
kursusindholdet i praksis. De 6 kursusdage afsluttes 
med en mindre skriftlig opgave, som fremlægges for de 
andre deltagere. 
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Introduktionskursus 3 x 2 til det antroposofiske 
menneskebillede og det specialpædagogiske felt 

Dato
d. 22.-23. november 2018,
d. 18.-19. februar og 29.-30. april 2019

Målgruppe
Alle som har deltaget på 5x2 og medarbejdere 
med erfaring indenfor det pædagogiske felt.

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid 
kl. 9.00-16.00

Pris
5700 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlige
Birte Kjær, Mette Ryom-Røjbek, 
Tine Bay Sørensen og Lind Einarsdóttir

A L M E N E  K U R S E R
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Fra jord til bord - måltidets betydning i det 
socialpædagogiske arbejde.

A L M E N E  K U R S E R

Steiner pædagogikken er kendt for biodynamisk land-
brug og en holistisk tilgang til ernæring hvor 
mennesket, natur og kultur spiller sammen. Gennem 
4 kursusdage vil vi blive guidet af dygtige fagpersoner 
som giver sine perspektiver på mad og fødevarenes be-
tydning for menneskets konstitution, livskvalitet og 
bæredygtighed. 

Kurset indeholder bl.a.:
• Biodynamiske perspektiver
• Omvisning på Marjattas Gartneri.
• Markvandring på Gården Strandhøj. 
• Introduktion til menneskets væsensled og de 4 

elementers betydning i landbruget. 
• Antroposofiske perspektiver på kost og ernæring. 
• Madlavning og måltidets betydning i pædagogisk 

arbejde.

Kursusdeltagerne vil gennem dette forløb blive bedre 
klædt på til at styrke en sund madkultur i den pædago-
giske praksis. Et dejligt økologisk/biodynamisk måltid 
indgår i hver kursusdag. 

Dato og sted
4 september 2018, kl. 15.00-19.00 
på Vidarslund
18. september 2018, 15.00-19.00 
på gården Strandhøj
25. september og 2.oktober 2018, kl. 9.00-15.00 
på Marjatta Bredeshave

Målgruppe
Medarbejdere i pædagogiske virksomheder

Pris
3300 kr. for alle 4 kursusdage inkl. forplejning.

Kursusansvarlige
Maria Fjordvang og Terje Erlandsen

Undervisere
Maria Fjordvang, Terje Erlandsen, Birte Kjær, Sjak 
Boot, Axel J. Simonsen, Maja Bech, Tina Hansen 
o.a.
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Grundkursus i kommunikation 
med tegn til tale (TTT)

A L M E N E  K U R S E R

I arbejdet med børn og voksne, der ikke har et brug-
bart talesprog eller begrænset talesprog, viser det sig, 
at det kan give gode resultater at ledsage sin tale med 
tegn. I mange tilfælde giver det ikke kun det resultat at 
tegnene bliver et kommunikationsredskab, men også at 
talesproget fremmes. 

TTT er som al kommunikation, en del af ”totalkom-
munikation”, der er udtryk for alle de muligheder vi har 
for at modtage og afgive informationer. De vigtigste 
elementer er mimik, kropsbevægelser, TTT, øjenkontakt, 
mundaflæsning og tale.

Mange voksne beboere har måske tidligere lært TTT og 
erfaring viser at det sagtens kan “vækkes til live igen” 
hvis det er gået i glemmebogen.

Kurset omfatter teori omkring kommunikation og om 
metoden TTT. Kurset er praktisk og fordrer at man er 
aktivt deltagende.  Det er en fordel for videre implemit-
ering at der er minimum to deltagere fra hver gruppe / 
arbejdsted.

Dato
d. 19.-20. september samt 10. oktober 2018

Målgruppe
Kurset retter sig mod medarbejdere inden for 
den social- og specialpædagogiske praksis. 

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-15.30

Pris
2400 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlig
Lind Einarsdóttir

Underviser
Henrik Mors



A L M E N E  K U R S E R

Opfriskningskursus 
-kommunikation med tegn til tale (TTT)

Kurset forudsætter at man har deltaget i et grundkur-
sus, eller har erfaring med TTT.  Kurset er tænkt som 
erfaringskursus, hvor der arbejdes videre med tegn og 
kommunikation. 

Der bliver arbejdet med mere abstrakte tegn, som f.eks. 
tid, følelser m.m.  Spørgsmål til arbejdet med enkelte 
borgere eller tegn til specifikke aktiviteter er meget 
velkomne og kan fremsendes til kursusanvarlig inden 
kurset. 

Kurset omfatter teori omkring kommunikation og om 
metoden TTT. Kurset er praktisk og fordrer at man er 
aktivt deltagende. Det er en fordel for videre im-
plemitering at der er minimum to deltagere fra hver 
gruppe / arbejdsted.

Underviser er Henrik Mors, hørekonsulent. 

Dato
d. 16. januar 2019

Målgruppe
Kurset retter sig mod medarbejdere inden for 
den social- og specialpædagogiske praksis. 

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-15.30

Pris
900 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlig
Lind Einarsdóttir

Underviser
Henrik Mors
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A L M E N E  K U R S E R

Forældre- og pårørendekursus
-kommunikation med  tegn til tale (TTT)
Børn og voksne, der  har et begrænset eller et ikke  
brugbart talesprog kan have glæde af at ledsage sin 
tale med tegn. I mange tilfælde giver det ikke kun det 
resultat at tegnene bliver et kommunikationsredskab, 
men også at talesproget fremmes. 

TTT er som al kommunikation, en del af ”totalkom-
munikation”, der er udtryk for alle de muligheder vi har 
for at modtage og afgive informationer. De vigtigste 
elementer er mimik, kropsbevægelser, TTT, øjenkontakt, 
mundaflæsning og tale.

Kurset er praktisk og fordrer at man er aktivt del-
tagende.  På kurset genopfrisker vi de tegn børnene 
anvender og gennemgår og øver både de gamle tegn 
og lærer nogle nye. 

Kurset henvender sig til forældre og pårørende. Kurset 
forgår en lørdag i oktober.
Underviser er,  Henrik Mors, hørekonsulent. 

Dato
d. 27. oktober 2018

Målgruppe
Kurset retter sig mod forældre og pårørende.

Tid
kl. 9.00-15.00

Pris
900 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlig
Lind Einarsdóttir

Underviser
Henrik Mors
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Udviklingshæmning og 
seksualitet

A L M E N E  K U R S E R

Seksualitet er en del af det hele menneske. Det handler 
bl.a. om varme, kontakt, intimitet, og har dermed 
indflydelse på vores handlinger, følelser, relationer og 
tanker. I følge FN’s Handikapkonvention, er seksualitet 
en menneskeret og Serviceloven pålægger alle, der 
arbejder indenfor omsorgsområdet, at drage omsorg 
for, at den enkelte kan udleve sin seksualitet i trygge 
rammer og på basis af et passende oplysningsniveau.

På kurset tilegner du dig viden om, hvordan du kan 
arbejde med dette følsomme tema. Du tilegner dig 
viden om hvordan den seksuelle udvikling fra barn til 
voksen forløber, og du får konkrete værktøjer fra den ny 
udkomne bog “Autisme og seksualitet” som indeholder 
værktøjer, der kan støtte den enkelte i dennes seksuelle 
udvikling.

Susanne Rabjerg er uddannet helsepædagog og 
fungerer som gruppeleder i en af Marjattas ungdoms-
grupper.
Trine Cervin er uddannet cand.pæd. i pædagogisk 
psykologi, seksualvejleder, samt medforfatter til bogen 
“Autisme og Seksualitet”.

Dato
d. 25. -26. marts 2019

Målgruppe
Helsepædagoger, pædagoger og andre 
interesserede med pædagogisk erfaring

Sted
Marjatta Bredeshave 

Tid
kl. 9.00-15.30

Pris
24,00 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlig
Susanne Rabjerg,

Undervisere:
Susanne Rabjerg og Trine Cervin
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Helsepædagogisk kursus 
- det sårbare og sensitive menneske.

A L M E N E  K U R S E R

Hvordan kan vi forstå det sårbare udviklingshæmmede 
menneske som let sanseovervældes? Disse mennesker 
lever ofte i omverdens stemninger, som var det deres 
egne. 

Ekkehard Fiedler, erfaren Helsepædagog og mangeårig 
underviser i Helsepædagogisk kursus, vil på de 2 kursus-
dage, ud fra en helsepædagogisk betragtning, arbejde 
med temaet.  Igennem de to dage for du rekdskaber og 
en forståelse af de fænomener der ofte kan udfordre os i 
vores daglige pædagogiske virke.

Tag gerne dine egne erfaringer og eksempler med fra 
hverdagen, så de kan indgå som relevant og praksis-
nært materiale. 

I løbet af eftermiddagene vil der være forskellige work-
shops. 

Information om workshops kommer på vores hjemme-
side www.uddannelsemarjatta.dk i begyndelsen af 
januar 2019

Dato
d. 24 og d. 25. april 2019

Målgruppe
Helsepædagoger, pædagoger og andre
interesserede med pædagogisk erfaring

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-16.00

Pris
2.700 kr. inkl. forplejning 

Kursusansvarlig
Tine Bay Sørensen

Ekstern foredragsholder
Ekkehard Fiedler
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Madkultur i øjenhøjde 
- lær selv at sanse madens kvalitet

A L M E N E  K U R S E R

Madkultur er når fødevarekvalitet og tilberedning går 
op i en højere enhed.  

I dette kursus vil vi fokusere på smag, sanselighed og 
hvordan tilberedning af gode, biodynamiske råvarer kan 
have positiv indflydelse på sundhed og livskvalitet. 

Vi vil arbejde med ‘krops-smagning’, guidet af den 
biodynamiske forsker Jens-Otto Andersen, kendt fra 
bogen ‘Vitalitet - fra muld til mave’, samt Marjattas 
biodynamiske gartner Sjak Boot. Mesterkok og leder af 
Bredeshave værksteder Maja Bech introducerer jer for 
fermentering, krydderurter og madlavningens praktiske 
sider. Lisbet Kolmos læge v. Helsecenter Marjatta vil 
supplere med medicinske og terapeutiske perspektiver 
på ernæring.   

Dato
4. og 5. april 2019

Målgruppe
Alle interesserede

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00 - 15.00

Pris
2400 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlig
Terje Erlandsen

Kursusholdere
Jens Otto Andersen, Maja Bech, Sjak Boot, Lisbet 
Kolmos.
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Musikkens pædagogiske og terapeutiske 
muligheder

A L M E N E  K U R S E R

I det pædagogiske og terapeutiske arbejde er musik 
og sang betydningsfuld og livgivende. Hvordan finder 
eller udarbejder jeg et velegnet materiale til børn, unge 
og voksne til musikalske aktiviteter? Hvordan kan jeg 
fordybe det musikalske ud fra et steinerpædagogisk 
ståsted? 

Kursuset løber over 2 formiddage og vil blive formet 
efter deltagernes behov. Kursusdeltagerne vil kort efter 
tilmelding blive kontaktet af undertegnede for til-
rettelæggelse af indhold.  

Jette Rymer er uddannet Musikleder ved det Jyske 
Musikkonservatorium. Hun har over 35 års praksis fra 
danske Steinerskoler og som seminarielærer indenfor 
Rudolf Steiners pædagogik. 

Dato
d. 5 - 6. juni 2019

Målgruppe
Pædagoger og pædagogisk personale med lidt 
musikalsk erfaring 

Sted
Marjatta Bredeshave
 
Tid
kl. 9.00-13.00

Pris
1200 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlig
Terje Erlandsen 

Underviser
Jette Rymer 
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Helsepædagogisk diagnostik i praktisk 
pædagogisk arbejde

T E M A D A G E

Helsepædagogisk diagnostik tager udgangspunkt i en 
holistisk forståelse af menneskets konstitution. Formålet 
er at komme tættere på den person vi ønsker at støtte 
og skabe udviklingsmuligheder for,  gennem pædago-
giske, terapeutiske og medicinske tiltag. 

Denne temadag indledes med et oplæg ved læge To-
mas Johansen der vil introducere os for dette 
interessante tema og give os nogle redskaber til det 
praktiske pædagogiske arbejde.  Videre vil Charlotte 
Veber Krantz supplere med bevægelsesøvelser relat-
eret til temaet. Dagen indholder derudover samtale og 
refleksion i mindre grupper

Dato
d. 26. september 2018

Målgruppe
Helsepædagoger, pædagoger og andre 
interesserde.

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl.9.00-16.00

Pris
900 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarligee
Terje Erlandsen og Lind Einarsdóttir

Underviser
Tomas Johansen, Charlotte Veber Krantz
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Anatomi, hjerne og sanser

T E M A D A G E

Samspillet mellem kroppens anatomi, hjernen og 
vores sanser, er et komplekst og interessant tema, som 
kan forstås på mange forskellige måder. Læge Tomas 
Johansen vil i dette foredrag belyse temaet ud fra en 
antroposofisk – medicinsk forståelse, med relevans for 
pædagogiske og terapeutiske rammer i normal- og 
specialpædagogik. 

Dato
d. 5. oktober 2018

Målgruppe
Helsepædagoger, pædagoger og andre 
interesserede med pædagogisk erfaring

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-12.00

Pris
400 kr. inkl. formiddagskaffe. 

Kursusansvarlig: Terje Erlendsen

Oplægsholder
Tomas Johansen
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Robust skrøbelighed

T E M A D A G E

En temaformiddag med Ole Fogh Kirkeby, der 
handler om kompleksiteten i moderne offentlig ledelse. 
Hvordan bliver du den idéelle leder, som både kan 
skabe arbejdsglæde og motivation hos alle dine medar-
bejdere og sikre organisationens overlevelse på sigt?

Ole Fogh Kirkeby fortæller om det “generøse lederskab”, 
herunder hans krav om at ledere skal være “robust 
skrøbelige” for at kunne rumme kompleksiteten i de 
udfordringer moderne ledelse står over for. 

Ole fogh Kirkeby, er dr. phil. ledelsesteoretiker, forfatter 
og professor ved CBS. Han har udgivet en lang række 
bøger, der præsenterer ledelsesfilosofien i en for-
midlingsvenlig form. I 2017 udgav han bogen “Robust-
hed, skrøbelighed og det generøse lederskab”, som har 
sat store aftryk i den offentlige debat.

Dato
d. 22. oktober 2018

Målgruppe
Alle med interesse for ledelse og godt 
arbejdsmiljø.

Sted
Marjatta Bredeshave 

Tid
kl. 9.00-13.00

Pris
700 kr. inkl. forplejning

Kursusledere
Terje Erlandsen

Ekstern foredragsholder
Ole Fogh Kirkeby
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Specialpædagogiske værktøjer til hverdagen

T E M A D A G E

Denne temadag indledes med et oplæg  v. Hanne Veje 
om konkrete pædagogiske værktøjer. Videre vil 
Charlotte V. Krantz supplere med bevægelsesøv-
elser relateret til temaet. Dagen indeholder derudover  
samtale og refleksion i mindre grupper. 

Hanne introducerer pædagogiske værktøjer der kan 
understøtte til en udviklende, meningsfuld, og håndtér-
bar hverdag for børn, unge og voksne med højt støtte-
behov.  Den røde tråd gennem hele dagen er begrebet 
“begribelighed’” i kombination med fokus på borgers 
‘Nærmeste Udviklingszone (ZNU).  Vi får set på hvordan 
vi i praksis kan tilrettelægge hverdagen med fokus på 
trivsel og læring med afsæt i en fagligt dyberegående 
forståelse for borgernes kognitive, motoriske og sen-
soriske ressourcer og forudsætninger samt interesser. 

Hanne Veje, er uddannet Studio III træner og til hverdag 
fungerer hun som ledende supervisor i StøtteCom-
pagniet. Hun er kendt for at formidle på et højt fagligt 
niveau, på en letforståelig, levende og humoristisk 
måde. Hanne er medforfatter til fagbogen “Udviklings-
forstyrrelser og psykisk sårbarhed” fra Dansk Psykologisk 
Forlag. Fagbogens øvrige forfattere er aut. psykolog Bo 
Hejlskov Elvén og speciallæge i psykiatri Henning Beier. 

Dato
d. 22. januar 2019

Målgruppe
Helsepædagoger, pædagoger og andre inte-
resserede med pædagogisk erfaring

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-16.00

Pris
900 kr. inkl. forplejning

Kursusledere
Lind Einarsdóttir og Terje Erlandsen

Ekstern foredragsholder
Hanne Veje
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Pædagoguddannelsen ved UCM er en 4 årig godkendt 
pædagoguddannelse.Uddannelsen er bygget op med 
8 intensive studieblokke pr. år, der veksler med praktik 
resten af året.

Uddannelsen bygger på Rudolf Steiners pædagogiske 
idéer  og impulser og rummer både det almene og det 
specialpædagogiske felt.

Vi tilbyder
• Læringsmiljø, hvor både det faglige, det kunstneriske 
   og læringen i praktikken er i foksus
• Indblik i et holistisk menneskesyn og et spirituelt 
   forankret menneskebillede
• Inspiration til din personlige udvikling
• Faglige kompetencer

For nærmere information kontakt
Lind Einarsdottir

lein@marjatta.dk
www.uddannelsemarjatta.dk

Pædagoguddannelse
på deltid

P Æ D A G O G U D D A N N E L S E  P Å  D E L T I D



S I D E  2 2

Lederuddannelser

L E D E R U D D A N N E L S E R

Bæredygtig ledelse der giver mening 

Brug dine ressourcer i fællesskabets interesse
Uddannelsescenter Marjatta tilbyder  i samarbejde 
med Bonsai instituttet lederuddannelse der bygger 
på Otto Scharmers U-teori.

Forløbet består af 6 moduler af 2 dage, med hver 
deres særlige tema:
Modul 1. Ledelse og kommunikation
Modul 2. Mit personlige lederskab
Modul 3. Kommunikation i praksis
Modul 4. Kend din organisation
Modul 5. Organisation og læring
Modul 6. Ledelse i forhold til en bæredygtig fremtid.

Uddannelsen giver et kursusbevis efter hvert modul 
og et diplom for videreuddannelse i ledelse efter alle 
6 moduler.  

Undervisning finder sted både i København og ved 
Uddannelsescenter Marjatta. 

Diplom i ledelse

Uddannelsescenter Marjatta udbyder diplom-
uddannelse i ledelse i samarbejde med 
Professionshøjskolen Absalon og Margrethe Gade. 

Uddannelsen består af 6 obligatoriske moduler, tre 
valgmoduler, et afgangsprojekt og giver til sammen 
60 ECTS point. Efteråret 2018 afsluttes uddannelses-
forløbet og vi er indstillet på at udbyde uddannelsen 
igen medio 2019. 

Kontakt os for nærmere information. 
teer@marjatta.dk
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Uddannelsescenter Marjatta tilbyder kvalitetsudvikling, 
konsulentbistand, sparring og skræddersyede kurser.

VI har lang erfaring med kvalitets-, ledelses- og kom-
petenceudvikling i pædagogiske virksomheder og har 
førstehåndskendskab til de formelle krav der stilles til 
virksomhedsdrift, procedurer og kvalitetssikring.  I den 
forbindelse kan vi tilbyde følgende:

• Skræddersyet opkvalificerings-/kursus-/ud-
danelsesforløb tilpasset jeres behov.  

• Vejledning og sparring af ledere og personale, 
• teambuilding og procesarbejde. 
•  Værdibaseret ledelse og organisationsudvikling. 
• Opfølgning på offentlige tilsyn/anbefalinger/krav.   

For yderligere information kontakt Terje Erlandsen 
teer@marjatta.dk

Kvalitetsudvikling og 
rådgivning



2018-2019
KURSER & VIDERE-

UDDANNELSER
For yderligere information:
www.uddannelsemarjatta.dk
Ring på tlf. 5651 7863 eller tlf. 5596 7293
E-mail: uddannelse@marjatta.dk eller 
vkru@marjatta.dk

Generel information:
Sted: Alle kurser finder sted på 
Marjatta Bredeshave,
Strandvejen 11, 4733 Tappernøje, 
hvis ikke andet nævnes.

Kost og logi
Marjatta Bredeshave har et begrænset antal gæste-
værelser. Grundet ombygning vil logi-
kapaciteten være reduceret i 2018/2019. Vi opfordr-
er dig derfor til at kontakte vkru@marjatta.dk med 
din bookingforespørgsel i god tid.  
Pris pr. nat, pr. person, inkl. morgenmad:
Dobbeltværelse kr. 250 kr.
Enkeltværelse kr. 300 kr.
Leje af sengetøj: kr. 50,-
(Medbring gerne eget sengetøj)

Tilmeldingsfrist til alle kurser er 2 uger før start.
Glem ikke at oplyse navn, adresse, arbejdsplads, 
samt evt. ønske om overnatning. Kursusgebyr: 
betales efter modtagelsen af en faktura.

Mødelokaler og konferencer
Vi kan tilbyde gode mødefaciliteter, skønne om-
givelser og forplejning efter ønske. Oversigt over 
lokaler/prisliste findes på vor hjemmeside 
www.uddannelsemarjatta.dk


