
Gennem årene har vi haft stadig �ere kursister, der efter at have gjort deres

DISPUK-uddannelse færdig, har efterspurgt en mulighed for at holde de narrative

idéer i live i deres tænkning og praksis. En del har også nævnt, at det ville være

spændende at arbejde mere med, hvordan narrative idéer kan omsættes i

arbejdet med grupper.

Derfor har vi oprettet disse 4 opfølgningsdage, der fordelt ud over året er

tilrettelagt, så der både bliver mulighed for at genbesøge narrative idéer og

praksisser, man allerede har mødt, udveksle erfaringer med at omsætte dem i

praksis i forskellige felter samt at blive præsenteret for nye idéer og måder at

omsætte de kendte ideer på – og på den måde holde narrative idéer i live i sin

praksis.

Hold narrativ praksis
i live.
Opfølgningsdage for
tidligere kursister

Varighed

4 enkeltdage

Pris

12.000 inkl.

moms

På disse 4 opfølgningsdage, der fordelt

ud over året, er der mulighed for at

genbesøge narrative idéer og praksisser,

man allerede har mødt, udveksle

erfaringer med at omsætte dem i

praksis i forskellige felter samt at blive

præsenteret for nye idéer og måder at

omsætte de kendte ideer på – og på den

måde holde narrative idéer i live i sin

praksis.
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Dagene tilrettelægges, så der er en god balance mellem genbesøg og ny

inspiration. Og på et par af dagene, vil der være særligt fokus på at arbejde

narrativt med grupper.

Formål

Der er �ere formål med opfølgningsdagene.

Det første er at bidrage til at holde liv i de idéer, man i sin tid tog med sig fra sin

narrative uddannelse. Mange kender fornemmelsen af at gå fra en uddannelse

med en masse ny inspiration, men også at det kan være svært at holde idéerne

i live i en praksis, hvor man kan være lidt alene om dem. Og hvor tid,

arbejdsmængde og gæng praksis let kan presse i andre retninger. Her er

chancen for at genbesøge og få genopfrisket idéerne – og gøre det sammen

med andre, der også er optaget af det narrative for på den måde få fornyet

inspiration.

Det næste er at bidrage til at skabe netværk. Ved at samle mennesker, der alle

har en narrativ uddannelse og alle er interesseret i at holde den i live, håber vi

også at øge og støtte muligheden for at skabe netværk, hvor deltagerne kan

være til gensidig inspiration for hinanden. Både ved at have løbende kontakt

med andre, der også er i gang – og ved at høre og lade sig inspirere af de måder

andre er i gang med at tænke narrativt i deres praksis.

Endelig vil dagene også rumme nye emner, begreber og praksisser og på den

måde være en lejlighed til løbende også at bevæge sig lidt videre med narrative

idéer og praksis.

Målgruppe

Dagene retter sig mod alle, der har gennemført DISPUKs konsulent-, pædagogisk

ledelse-, supervisor- samt coaching og vejledningsuddannelser eller har

gennemført andre 12-dagesuddannelser på DISPUK. Man er velkommen til at

tilmelde sig �ere fra en tidligere læsegruppe – og man er også velkommen til at

komme alene.

Undervisningsform

Undervisningsformen bliver, som vi kender den fra DISPUK – en blanding af

oplæg, øvelser og interviews, hvor deltagernes egne erfaringer bringes i spil.

Forløb

Forløbet består af 4 dage fordelt ud over 2023. Der er ikke studiegrupper

(medmindre nogle deltagere ønsker det), men vi deler små opgaver ud, som kan

arbejdes med alene eller parvis – fx over Zoom. Vi opfordrer til at tage egne
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problemstillinger, processer og opgaver med ind i undervisningsrummet, så vi

sammen kan kigge på dem med narrative briller.
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Datoer for aktuelle forløb.

Kursusnr.

23-902

Tilmeldingsfrist

1. feb 2023

Kursusadresse

Snekkersten

Stationsvej 13 3070

Snekkersten

Planlagt undervisning

14. apr 2023

7. jun 2023

15. sep 2023

6. nov 2023

Dage for

studiegrupper

Side 4

https://www.dispuk.dk/

