Varighed

12+5 dage

Narrativ
kon ikthåndtering –
1-årig uddannelse
Tag en efteruddannelse i
narrativ kon ikthåndtering
og lær at adskille kon ikten
fra personerne: Det skaber
mulighed for at se andre
perspektiver og muligheder.

Pris

28.275 inkl.
moms
Der gives 20% rabat til
ikke-cvr registrerede
privatbetalere (kr.
22.620). Betaling kan
deles over 2
kalenderår.

DISPUK’s efteruddannelse i narrativ kon ikthåndtering og mediation giver en
grundig indføring i metodiske, teoretiske, etiske og praktiske muligheder for
kon ikthåndtering.

Formål
Kon ikter opstår, når der ikke kan skabes mening i de uretfærdigheder og
krænkelser, man oplever, og man ikke kan få øje på forståelige eller acceptable
intentioner hos den anden. Man kan også sige, at kon ikter opstår, når de
fortællinger, der er til rådighed, ikke kan favne og inddæmme uenighederne.
Kon ikter fjerner ofte mennesker fra hinanden og indimellem også fra sig selv.
Det vil sige, at indholdet i kon ikten kan blive vigtigere end de skader på
relationer, som kon ikten skaber.

Side 1

Efteruddannelsen i narrativ kon ikthåndtering skærper deltagernes blik for,
hvordan kon iktfortællinger skaber dominerende sandheder, og den træner
deltagerne i at hjælpe til opløsningen af fastlåste situationer og etableringen af
nye handlinger.

Målgruppe
Uddannelsen er relevant for alle, der arbejder med mennesker, samt hvor
kon ikter kan stå i vejen for trivslen og opgaveløsningerne: Kon ikter i skoler,
institutioner, fængsler og i forhold til kriminalitet, foreninger, familier, på
arbejdspladser og andre steder, hvor kon ikter lægger sig hindrende i vejen.

Undervisningsform
Undervisningen består af:
Teoretiske og metodiske oplæg med udgangspunkt i den læste litteratur og i
deltagernes praksis.
Træning og øvelser i mindre grupper.
Supervision i forhold til konkrete dilemmaer i kon iktmægling.
Løbende drøftelser af teori og metode sat i relation til deltagernes praksis.
Iværksættelse af eksperimenter på deltagernes arbejdspladser med relation til
undervisningen.
Arbejde med egne erfaringer i forhold til kon ikter.

Forløb
Uddannelsen består af 12 undervisningsdage fordelt på seks moduler af to dages
varighed klokken 9-16. Der er en obligatorisk studiegruppedag samt en mindre
skriftlig eller praktisk opgave mellem hvert undervisningsmodul. Uddannelsen
afsluttes med et mundtligt oplæg med udgangspunkt i deltagernes egne cases

Studiegrupper
Ud over undervisningen på holdet mødes deltagerne i faste studiegrupper uden
underviser en hel dag imellem hvert undervisningsmodul. Studiegrupperne
aftaler selv mødested og tid. Studiegrupperne etableres på det første modul og er
obligatoriske.

Side 2

Eksamensform
Deltagerne skal i løbet af året lave fem mindre skriftlige og/eller praktiske
opgaver, som er øvelser af de narrative kon iktmæglingsmetoder i praksis.
Forløbet afsluttes med, at hver deltager fremlægger eksempler på sin praksis
med inspiration fra uddannelsen. Hver fremlæggelse bevidnes af de øvrige
deltagere.

Adgangskriterier
Forløbet regnes for en efteruddannelse, hvorfor det er et krav, at deltageren har
en faglig relevant grunduddannelse som lærer, socialrådgiver, pædagog,
sygeplejerske, sundhedsplejerske, politi eller anden faggruppe med en
mellemlang grunduddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og
sundhedsfaglige område eller en grunduddannelse som psykolog, læge eller
anden relevant akademisk uddannelse.

Kursusbevis
For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten
opfylde følgende:
Have haft max. to dages fravær på undervisningsdagene.
Have udført fem skriftlige eller praktiske opgaver mellem undervisningsdagene.
Have deltaget i studiegruppedagene.
Have lavet en mindre mundtlig præsentation af egen case som afslutning på
uddannelsen.

Side 3

Datoer for aktuelle forløb.
Kursusnr.

Planlagt undervisning

22-650

22. sep 2022 - 23. sep
2022
24. nov 2022 - 25. nov
2022
12. jan 2023 - 13. jan
2023
23. mar 2023 - 24. mar
2023
25. maj 2023 - 26. maj
2023
17. aug 2023 - 18. aug
2023

Kursusadresse
DISPUK 2, Strandvejen
202a, 3070 Snekkersten

Dage for
studiegrupper
11. okt 2022
7. dec 2022
3. feb 2023
5. apr 2023
19. jun 2023

Kl. 9-16.

Side 4

