HOVED - HJERTE - HÅND

KURSUSKATALOG
2021-2022

UDDANNELSEMARJATTA.DK

Vi håber du finder
netop det du søger.
Vi ser frem til at møde
dig på Marjatta
Bredeshave!

Dato:
13.-15. september
17.- 19. januar
2.- 4. maj

Målgruppe: Nye medarbejdere i
Marjatta fællsesskabet.
Sted: Marjatta Bredeshave,
Sofiegården, Vidarslund
Pris: 2.450 kr. inklusiv forplejning

Velkommen
Med dette kursuskatalog tager vi hul på
endnu et studieår med mange

Introduktionskursus for
nye medarbejdere

spændende kursustilbud. Kursernes
Vi byder ind med

overordnede målsætning er at bidrage til

opdateret faglig viden,

udvikling og fornyelse af den pædagogiske

forenet med

praksis på individ- og organsiationsniveau.

kunstintegreret

Uddannelsescenter Marjatta huser et bredt

pædagogik i et
inkluderende
læringsmiljø

Kurset udbydes 3

På dette 3-dages introkursus, får du

gange i kursusåret

introduktion til Marjatta: Historikken,

2020- 2021

organisationsformen, metoder og faglige
tilgange, personalepolitik samt Marjattas

netværk af fagpersoner og sam-

September

værdi-, mål og handlegrundlag.

arbejdspartnere der i mange år har

Januar

Du får introduktion til Rudolf Steiners

arbejdet, forsket og undervist inden for det

Maj

helsepædagogik og menneskebillede.

Steinerpædagogiske samt det social- og
specialpædagogiske område.
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“Jeg er blevet bedre
til at se den enkelte
beboer og hans/hendes behov. Jeg har fået
større forståelse for,
hvordan jeg kan berige

Dette kursus er bygget op omkring 5 moduler, hvert af 2 dages

deres dag med noget

varighed. Hver kursusdag starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00

godt”.

Målgruppe: Pædagogisk omsorgspersonale uden pædagogisk
grunduddannelse.
Sted: Marjatta Bredeshave
Pris: 8.900 kr. inklusiv forplejning.

Grundkursus 2
Helsepædagogik & socialterapi i praksis

Grundkursus 1
Introduktion til Helsepædagogik & socialterapi

Dette kursus er fortsættelse af grundkursus 1.
Der er fokus på pædagogisk praksis, og på,

Kurset giver grundlæggende introduktion
til det Steinerpædagogiske arbejde.
Datoer:

Datoer:
17. og 18. januar
21. og 22. februar

hvordan du i pædagogisk arbejde kan støtte
med aktviteter, rammer og indre holdning der er
tilpasset individuelle behov.

27. og 28. september

Kursusdagerne indholder;

8. og 9. november

teoretiske oplæg, egen fordybelse, te-

7. og 8. februar

masamtaler og øvelser.

7. og 8. marts

kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.

Om eftermiddagen vil der være forskel-

4. og 5. april

lige kreative fag.

Målgruppen: Pædagogisk omsorgspersonale

21. og 22. marts

Kurset er bygget op omkring 3 moduler, hvert af
2 dages varighed. Hver kursusdag starter

uden pædagogisk grunduddannelse.
Sted: Marjatta Bredeshave
Pris: 5.700 kr. inklusiv forplejning.
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Efter sidste års Corona-aflysninger ser vi
frem til endelig igen at kunne mødes og
arbejde videre med temaet om livskræfter
og de 4 æterarter. Vi fortsætter de forskellige procesbetragtninger fra sidste møde, og
forsøger at komme tættere på det levende,
som ligger bagved vores praksis.

“Matter is never
without spirit. Spirit is
never without matter”
Rudolf Steiner.

Vi glæder os til at se tidligere og nye deltagere til et par intensive og
”hjertelige” arbejdsdage!
Pris for stævne, inkl. vegetarisk forplejning: 850 kr.

Mysterium Cordis – Hjertets Mysterium
De levende kræfters virke i menneske, natur og kultur
Tværfagligt symposium II - For læger, terapeuter og
pædagoger

Datoer:
12. og 13.
november
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Denne gang tager vi et nyt skridt.
• Tomas Johansen og Göran Krantz ser på hjertet og dets
æterkræfter og på hjertet som sanseorgan
• Rüdiger Mövens viser eksempler på, hvordan de forskellige æterarter kan spores i det kunstterapeutiske
arbejde.
• Nanna Kirkebjerg fortæller om ”Hjerterum”, og det ”stille
rum” som er så vigtigt for både terapeut og behandler
• Lisbet Kolmos fordyber temaet om jeget og hjertekræfterne, med inspiration fra ’Det femte evangelium’ af
Rudolf Steiner.
Derudover vil den kunstneriske fordybelse videreføres ved
Charlotte Krantz og Paul Klarskov, vi øver helseeurytmi
med Rolf Kjær og fordyber os i samtalegrupper begge
dage. Fredag aften kan vi desuden glæde os til at opleve
eurytmiforestilling ved ensemblet ”Metamorfose” samt
Charlotte og Göran Krantz.

Helsepædagogisk kursus
I vores virke som helsepædagoger oplever
vi dagligt modsætninger mellem vores høje
sociale idealer og de udefrakommende krav
fra myndighederne.
Rudolf Steiner giver os i helsepædagogisk
kursus råd til, hvordan vi kan bruge paradokser og polariteter til at udvikle vores pædagogiske evner.
Ekkehard Fiedler vil på 2 kursusdage ud fra

Dato:
20. og 21. april
Tid: kl. 9.00 - 16.00
Sted: Marjatta
Bredeshave
Pris: 3.200 kr.
Inkl. forplejning

en helsepædagogiske betragtning, arbejde
med temaet.
Læs gerne Det Helsepædagogiske Kursus,
foredrag 2, 10 og 12 som forberedelse til
kursusdagene.
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Undervisere:
Niels Henrik Nielsen
Lisbet Kolmos
Tomas Johansen
Paul Klarskov
Göran Krantz
For nærmere information
og detaljeret program:
uddannelsemarjatta.dk

Tænkning, sprog og etik i pædagogisk
praksis I og II
Vi har inviteret Niels Henrik Nielsen, som er formand for Antroposofisk Selskab,
til at holde oplæg på to temadage. Formålet er ud fra Rudolf Steiners pædagogik og menneskebillede at udforske de kræfter, der intuitivt og åndeligt
indvirker på vores tænkning, sprog og handlinger.
På kurset vil vi arbejde med at komme nærmere et mere bevidst samarbejde med det åndelige i og udenfor os selv, og vi vil arbejde med at få øje på,
hvordan det kan virke inspirerende og hjælpsomt i både pædagogisk praksis,
undervisning og i hverdagslivet som sådan.
Dato:
24. september og
14. januar 2022
kl. 9.00 - 16.00
Pris: 1.800 kr. inkl.
forplejning.
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Kurset er formet som en blanding af oplæg og
samtale. Tomas Johansen og Lisbet Kolmos,
som er læger i Helsecenter Marjatta, indleder
dagene og Paul Klarskov, der er skuespiller og
sprogformer fører os ind i sprogets mysterier
og Göran Krantz, der fortæller og viser en
fænomenologisk metode som vej til at åbne
for nye perspektiver i sig selv, så man kan
opleve og forstå det meningsfulde i sin egen
bevægelse.

Niels Henrik Nielsen er uddannet musiker og er lærer på
Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg.
Niels Henrik underviser på læreruddannelsen på Audonicon og er formand og landsrepræsentant for Antroposofisk Selskab i Danmark; Foredragsholder og aktiv i Den
Frie Højskole for Åndsvidenskab.
26. november kl. 15.30-21.00
Fri entré
Program på: uddannelsemarjatta.dk

Orientering om Rudolf Steiners initiativ

til dannelsen af Antroposofisk Selskab og
Den Frie Højskole for Åndsvidenskab

Niels Henrik Nielsen, der er formand for Antroposofisk Selskab i Danmark, fortæller om de sidste
år af Rudolf Steiners liv og grundlæggelsen af
Antroposofisk Selskab samt Den Frie Højskole for
Åndsvidenskab.
Inden for rammen af Den Frie Højskole arbejdes
der med Rudolf Steiners særlige indsigt om
sammenhængen mellem det det daglige liv og
det spirituelle.
Rudolf Steiner har givet en række tekster og vers
og klassetimer, som er til inspiration for mange af
os i dag.
Hør også Niels Henrik Nielsens foredrag om
udviklingsvejen igennem klassetimerne.

9

- Afhænger vores sundhed udelukkende
af ydre faktorer?
- Eller af indre faktorer som arvelighed,
genetik og alder?
- Er vi blot ofre for tilfældigheder, når vi
bliver syge - eller kan vi selv påvirke
vores immunsystem?

May Bjerre Eiby Er sygeplejerske, grundlægger
og leder af det private plejehjem “Dagmarsminde”. May er blevet landskendt som fortaler
for at fremme kvalitet i behandlingen af svært
demente mennesker gennem et forstærket

Undervisere: Rolf Kjær, helseeurytmist,
Kirsten Skjerbæk ernæringsterapeut og
farmaceut. Tomas Johansen, læge.

fokus på omsorg og livskvalitet. Program på:
uddannelsemarjatta.dk

Læs mere: uddannelsemarjatta.dk

Hvordan skaber vi livskvalitet og giver
omsorg til demente mennesker?

Dato: 9. marts
Tid: kl. 9.00 - 16.00
Pris: 900 kr. inklusiv
forplejning.

Vi har inviteret May Bjerre Eiby til at fortælle om
sit arbejde med at skabe livskvalitet og livsglæde for beboerne på ’Dagmarsminde’, der er et
demensplejehjem i Nordsjælland. May Bjerre
Eiby har været aktuel i debatten i de sidste
år, og har sat fokus på temaer som omsorgsbehandling og livsglæde for de, der er blevet
ramt af demenssygdom. Hun har lavet videoer
og skrevet bøger om emnet bl.a.:
- Når omsorg er den bedste medicin
- Omsorgsmanifestet – hvordan vi skaber
verdens bedste plejehjem?
Kom og få ny inspiration og kraft til arbejdet
med demens!
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Vær rask!

– vejen til et stærkt immunsystem.
Kursusforløbet strækker sig over syv gange. De første 4 gange indeholder
baggrunden for at forstå samspillet mellem vores psyke, stressniveau og
sygdom, samt hvordan vi selv kan påvirke vores immunstyrke gennem kosten,
styrkende bevægelsesøvelser (helseeurytmi), mentale teknikker med mere.
Efterfølgende mødes gruppen 3 gange for i fællesskab at øve og fordybe de
forskellige teknikker.

Pris: 5.700 kr.
inklusiv
forplejning

Videnskaben har igen og igen bevist, at der er
en tæt sammenhæng mellem, hvordan vi har
det psykisk og om vi er tilbøjelige til at få infektionssygdomme.
”Psyko-neuro-immunologi” kalder man dette
fænomen, som også beskæftiger sig med mere
kroniske tilstande som allergier, autoimmune
sygdomme m.m.
Grundkursus: 28. januar, 11. februar 4. marts og
25. marts kl. 15.00 til 18.00
Fælles øvning: 8. og 29. april samt 20. maj
kl. 16 til 17.30.
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Samspillet mellem kroppens organer og livsprosseser er et komplekst og interessant tema, som kan forstås på mange forskellige
måder. Med afsæt i anatomi og fysiologi kan også begreber som
Rudolf Steiners syv livprocesser, ja endog grundtemaer i folkeeventyr
m.m. blive relevante på en ny måde.

Anatomi, organer og livsprocesser
Rudolf Steiners menneskebillede i pædagogisk arbejde

Foredraget finder sted
d. 18. marts kl. 9-12

Læge Tomas Johansen vil belyse temaet
ud fra en antroposofisk – medicinsk
forståelse, med relevans for udvikling
af de optimale pædagogiske og
terapeutiske rammer, for det enkelte
menneske.

Kurset indeholder i alt 4 kursusdage. Vi starter hver dag kl. 9.00
og slutter kl. 15.30
Sted: Marjatta Bredeshave
Pris: 2.200 kr. inklusiv forplejning*
Underviser: Helle Waldhausen
*Pris er pr. beboer, ledsagere betaler 125 kr. pr. dag for forplejning.

Kærestekursus

Kend din krop, dig selv og andre
Datoer:
3., 10., 17. og 24. marts
Der er plads til 12

Målgruppe: Helsepædagoger,
pædagoger og andre interesserede med

beboere på kurset.

pædagogisk erfaring.

at der er ledsagere

Sted: Marjatta Bredeshave
Pris: 475 kr. inklusiv formiddagskaffe
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HUMLEBIKURSUS

Der forventes,
med fra hver bogruppe.

Vi ser på flere tematikker som f.eks.:
- Hvad er forskellen på en kæreste
og en god ven?
- Hvordan kan vi sætte ord på vores
inderste tanker?
- Hvordan kan vi bede om hjælp, når
det bliver svært at være kærester?
Vi kommer sikkert ind på andre tematikker.
Det er kursisterne, der
bestemmer hvor dialogen fører hen
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Sted:

Kurset finder sted på:

København:

Skt. Johannesgården,

Skt. Johannesgården,

Blegdamsvej 1B,

Blegdamsvej 1B,

2200 Kbh. N.

2200 Kbh N.

Undervisere:

SydSjælland:

Margrethe Gade og

Uddannelsescenter

Rikke Rosengren.

Marjatta, Strandvejen
15, 4733 Tappernøje.

Kommunikation og coaching
i arbejdslivet
Kurset i coaching og samtaleteknikker veksler
mellem teoretiske oplæg, øvelse i at anvende
teknikkerne i praksis og opfølgning i plenum
omkring fælles læring. Så du vil lære mere om:
- Coaching som kommunikation

Bæredygtig Ledelse - uddannelse
En lederuddannelse, der hjælper dig med at skabe kontakt til dig selv
og din opgave som leder. Vi udforsker, hvordan lederskab kan udøves i
nutiden samtidig med at vi bruger vores erfaringer fra fortiden og lader os
inspirere af fremtiden. Teoretisk tager uddannelsen sit afsæt i Scharmers
U-teori og den systemiske metode.
Kom med på det nuværende forløb, eller vær med på vores nye hold der
starter i foråret 2022.

- Rammerne for en god coachingsamtale
Kom med på et forløb
med 3 kursusdage
16. og 17. september,
og 8. oktober alle dage
fra kl. 9.00 -16.00

- Væsentlige coachingkompetencer: spejling,
matching, lytteevne, empati

Praktiske oplysninger:

- Spørgsmål og spørgsmålstyper - hvorfor er
værktøjet vigtigt?

5.000) inkl. undervisningsma-

- Hvordan bliver mine spørgsmål gode og
hjælpsomme?

bøger. For enkelt moduler er

- Coachingsamtalen - vi træner en model, som
du kan tage udgangspunkt i.

Læs mere:

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Bonsai
Institute og Uddannelsescenter Marjatta.
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Studieafgift: 35.000,- (jf. 7 x
terialer og forplejning, ekskl.
prisen 6.000 kr.
uddannelsemarjatta.dk
bonsaiinstitute.dk

Forløbet består af 7 moduler á 2 dage
med hver deres særlige tema:
- Ledelse og kommunikation
- Mit personlige lederskab
- Kommunikation i praksis
- Konflikthåndtering
- Kend din organisation
- Organisation og læring
- Ledelse i forhold til en
bæredygtig fremtid
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Forløbet bliver enten online eller fysisk
og starter i april 2022
Sted: hos FOBU, Enghavevej 31, 1. sal,
1674 København V.
Målgruppe: Vi henvender os bredt til
både private og offentlige virksomheder,
institutioner, skoler og alle der arbejder
med kreative og udviklende processer og har med ledelse at gøre i deres
arbejde.

Et inkluderende miljø
med fokus på praksislæring, kunstneriskkreative processer og
selvudvikling.

Læs mere her: bonsaiinstitute.dk og
uddannelsemarjatta.dk

Pædagoguddannelse på deltid
Ledelsesnetværk

Et netværk for fælleskab det giver mening

Til hvert møde
præsenteres et
teoretisk oplæg
med temaer som:
Mødefacilitereing,
coaching,
Teori U og konflikthåndtering.
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Meningsfyldt ledelsesnetværk, hvor vi sammen skaber et tillidsfuldt fællesskab med
faglig inspiration til ledelsesarbejdet.
Dette er et tilbud for ledere og souschefer i
skoler, daginstitutioner og bosteder om at
mødes i et netværk, hvor vi sparrer med hinanden og derved lærer af hinanden.
Deltagerne vil være medskabere og kan præge indholdet. Vi ønsker at skabe et tillidsfuldt
rum, hvor vi kan dele de forskellige udfordringer, vi står overfor i vores ledelsesopgaver.

Pædagoguddannelsen er 4-årig, og giver
praktiske og teoretiske kompetencer til arbejde på et højt fagligt niveau med udgangspunkt i Rudolf Steiners pædagogiske impuls.
Hvert studieår består af 8 intensive studie
uger. Kunst, teori og praksis indgår ligeværdigt i læringsprocessen. Alle studerende skal
være ansat ved en pædagogisk virksomhed.
Pædagoguddannelsen er anerkendt af SL og
KL. Den kvalificerer til alment- og socialpædagogisk arbejde med børn, unge og voksne.
Efter den fireårige uddannelse er det muligt
at tage et 5. studieår.
Få overblik over uddannelsesuger, indhold og
opstartsdato på: uddannelsemarjatta.dk
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For dig der har
gennemført en
pædagoguddannelse
på bachelor eller
professionsniveau.

Opkvalificering i Steinerpædagogik
Uddannelsescenter Marjatta tilbyder en Steinerpædagogisk efteruddannesle for alm. pædagoger.
I Aarhus har vi et opkvalificeringsforløb i samarbejde med Solhjem og Bonsai instituttet. Uddannelsen fokuserer på det lille barn og pædagogikken i vuggestue og børnehave.
På Marjatta har vi en uddannelse der i højere grad
fokuserer på det speceial- og socialpædagogiske
område. Begge forløb er modulopbyggede.
For mere information: uddannelsemarjatta.dk
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Generel information:
Hvis ikke andet er anført afholdes kurserne på
Marjatta Bredeshave, Strandvejen 11,
4733 Tappernøje.
Tilmeldingsfrist til alle kurser er 2 uger før start.
vkru@marjatta.dk
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 omgivelser og forplejning efter ønske. For prisliste
og oversigt se hjemmesiden.
Kost og logi for kursister:
Marjatta Bredeshave har et begrænset antal
enkelt- og dobbeltværelser. Vi opfordrer dig
derfor til at kontakte vkru@marjatta.dk med din
bookingforespørgsel i god tid.
For yderligere information:
uddannelsemarjatta.dk
Tlf. 56 51 78 63
e-mail: uddannelse@marjatta.dk

