
Datoer: 24.-25.-26. april 2019 
 
Tid: Kl. 9-15 
  
Sted: Andels Fælleshus 
 Munksøgård 61, 4000 Roskilde 

UNDERVISERE: 
 
Ingelise Nordenhof: Familieterapeut og socionom 
med eget firma i Roskilde med terapi, supervision og 
undervisning.  
 
Gunnar Eide: Familieterapeut og klinisk pædagog fra 
Afdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet 
Sykehus, Kristianssand, Norge  
 
De har sammen afholdt  grundkurser i gruppeledelse 
siden 2009 og har i den forbindelse skrevet bogen: 
Børne– og ungegrupper. Veje til mestring, Akademisk 
Forlag 2013.   
  
Gunnar Eide har sammen med Rolf Rohde skrevet bo-
gen:  

Kontakt for yderligere oplysninger: 
Ingelise Nordenhof  
tlf. 22 98 38 71 
E-mail: ino@munksoegaard.dk 
www.nordenhof.com 

GRUPPELEDERUDDANNELSE 
 

VIDEREGÅENDE KURSUS 
___________________________ 

 
EN LEGENDE NARRATIV TILGANG 

TID TIL:  
 
GENSIDIG INSPIRATION OG 
 
REFLEKSION OVER EGEN PRAKSIS  
 
 



 
Formål:  
At give rum for ny inspiration og erfaringsudveksling for 
kursister, der har deltaget i vores grundkursus og aktuelt 
arbejder med grupper. 
 
Målgruppe:  
Psykologer, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, 
lærere og andre, der arbejder med grupper for børn, un-
ge, forældre og familier.  
 
Deltagerantal:  
max 18 personer 
 
Indhold:  
Tid til fordybelse og refleksion over arbejdet med 
børn, unge, forældre og familier  i grupper.  
 
Fokus på gruppeledernes roller og indbyrdes sam-
arbejde.  
 
Erfaringsudveksling og øvelser med udgangspunkt 
i deltagernes erfaringer fra praksis.  
 
Form:  
Kurset er procesorienteret og praksisnært. Der forventes 
høj deltageraktivitet og bidrag med erfaringer fra egen 
praksis.  
Vi opfordrer deltagerne til at forberede en præsentation 
af de øvelser og lege, de er særligt glade for og evt. har 
videreudviklet efter deltagelsen i grundkurset. 
 
Vi anbefaler, at fagpersoner, der arbejder sammen som 
gruppeledere, deltager på det samme kursus.   

 

Videregående gruppekursus 
 
Pris: 
4.500 kr. +moms inkl. morgenmad, frokost og kaffe  
 

 
Tilmelding:   
 
Send en mail til ino@munksoegaard.dk for at høre, om der 
er plads. 
  
Herefter kan du tilmelde dig på to måder:  
  
1. Hvis du er offentligt ansat, skal du oplyse EAN numme-
ret til din arbejdsplads, så sender vi en elektronisk faktura.  
  
2. Hvis du selv skal betale eller er ansat på en privat ar-
bejdsplads vil vi bede dig oplyse, navn og adresse på den, 
regningen skal sendes til, så vi kan sende en faktura pr. 
mail eller post.    
  
Når fakturaen er betalt, er du optaget på kurset.   
  
Tilmelding til kurset er bindende, når beløbet er indbetalt.  
Ved evt. afmelding herefter kan man få pengene tilbage, 
hvis  der er en anden, der kan overtage pladsen.    
 
Tilmeldingsfrist: inden den 15.februar 2019 
Efter tilmeldingsfristen kan du kontakte Ingelise for at hø-
re, om der er flere pladser 
 


