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STRUKTUREN PÅ EFTERUDDANNELSEN
Efteruddannelsen er på i alt 177 timer fordelt på:

9 moduler på hver 2 kursusdage på hverdage

2 internater på hver 3 dage på hverdage

Fordybelsesopgave ca. 25 timer

PRIS:
38.000 kr. inkl. forplejning på kursusdagene, overnatninger og forplejning 

på de to internatkurser.

Læs mere på cenku.dk

Med venlig hilsen

Flemming Zuschlag Christiansen

Psykologselskabet Toftemosegaard ApS

Aut. psykolog, pædagog, Master in ART,

Psykoterapeut MPF, PD. i Familieterapi

DEN 1-ÅRIGE
EFTER-

UDDANNELSE 
TIL UNGDOMS-

KONSULENT

Inkl. 
AART træner 
uddannelsen



MÅLGRUPPE:
Pædagoger, socialrådgivere, lærere og andre faggrupper med en mellemlang videre- 

gående grunduddannelse inden for det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige 

område, som arbejder med, eller har planer om at arbejde med unge fx på opholds-

steder, som SSP medarbejder, støtte-kontaktperson, misbrugskonsulent, mentor, på 

døgninstitution, i ungdomsklub, i særligt tilrettelagte projekter, som gadeplansmed-

arbejder eller sikrede institutioner.

Du vil få viden og teori 
inden for disse områder:
• Ungdomsociologi, pædagogisk sociologi og udsatte unge.

• Behandlingsarbejde med udsatte børn og unge- Hvad ved vi? Hvad virker?

• Interventionsarbejde med anbragte unge.

• Diagnose og børn- og ungebehandling i kontekst

• Traumer

• Kommunikationsteori

• Systemiske og narrative grundbegreber

• Den professionelle samtale

• Behandlingsmetoder

• Teamarbejde og tværfagligt samarbejde 

• Unge, rusmidler og behandlingsmetoder

• Pædagogisk udviklingsarbejde

Du bliver trænet i disse metoder:
• Metoder med afsæt i den narrative teori

• Den løsningsfokuserede metode

• IKP- Ikke konfronterende pædagogik

• AI- Appreciative Inquiry

• FIT-Feedback informed treatment

• Du bliver uddannet til Certificeret AART træner 

• MI -motiverende samtaler

DEN 1-ÅRIGE
EFTER-

UDDANNELSE 
TIL UNGDOMS-

KONSULENT

På den 1-årige 

efteruddannelse 

til ungdomskonsulent 

trænes du ud fra et 

systemisk narrativt 

perspektiv i teori og 

metoder til brug i din 

egen arbejdskontekst.

       Empowering Youth 
through Character 
    and Leadership Skills
 Arnold P. Goldstein, Ph.D.


