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REFERAT 

     Haderslev d. 10.11. 2018. 

 

 

 

 

Studieråds- og institutmøde lørdag d. 10. nov. Kl. 09.00 i Badstuegade 3, 6100 Haderslev. 

 
Deltagere:  
Arne, Bodil, Charlotte,  
Marianne Schütt (censor) 
Shirley (hold 2.9), Christina (2.8), Camilla (3.3), Anne (3.3), Jens (3.2) 
 
Afbud:  
Lars Møller Andersen, Annette Friborg, Lene Vilslev  (eksterne undervisere) 
Lissa Mortensen (censor), 
Linda (hold 2.9) 
 
Valg af referant: 
Charlotte 
 

 

 
 
Velkomst, kaffe/the og runde 
  
Workshop kl. 9-12 
Kropslig opmærksomhed / bevægelse – kontakt – nærvær. 
V / Morten Andersson. 
 
Afsæt i: 

• Kropsfænomenologisk teori, M. Merlau-Ponty 

• Fænomenologisk pædagogik/psykologi, J. Tønnesvang 

• ”Den generaliserede anden”, G. Mead 

• Ensembletræning, ”Viewpoints”, A. Bogart 

• Kontaktimprovisation og bevægelseskommunikation, J. Borghäll 
 
 
 
1. Refleksioner over formiddagens program (Kropslig opmærksomhed) 

 
Oplægget og øvelserne gav inspiration til hvordan det kropslige kan integreres mere og på nye 
måder i uddannelsen. 
Et grundlæggende fokus i udannelsen er, omkring det kropslige/sansende/følte fornemmelse: 
”Hvornår ved jeg om / at jeg er sammen med hele mig?””At komme længere ind i mig selv – for 
at kunne være sammen med den anden.” 
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Arne: kompleksiteten i uddannelsen er større end de enkelte dele. Det er ikke lige til at skifte ét 
indhold ud med noget andet.  
IFUAM har et fokus på at få kursisterne til at blive mere aktive i – og nysgerrige på, at mærke sig 
/ den følte fornemmelse; ”Hvad ved du om dig selv? Hvordan er du opmærksom på det? Hvad gør 
du med det?” 
 
Fra de studerende omkring de eksisterende kropslige elementer i uddannelsen: 
- Kunne godt blive presset mere  
- Skuespil er godt og udfordrende 
- Befriende at komme i kontakt med den side; dans, skuespil mm. 
- Afspænding er meget givende, især at det er gennemgående med afspændingsøvelser i alle 

modulerne. Bruger det hjemme også 
 
Censor lægger mærke til at der ved seneste afsluttende eksamen blev spurgt mere ind til og fokus på 
den ”følte fornemmelse”, hvilket er godt. 

 
 
2. Orientering om IFUAM (Arne). 

 
- Det går godt:  

Der er en jævn række af henvendelser ang. psykoterapeutudannelsen og flere fører til 
tilmelding. 
Aktuelt gennemføres 3 grundforløb over 2 årig periode. Der er tilmeldte nok til at opstarte 
træningsforløb og par-familie-gruppe forløb hvert år – forventningen var hvert andet år. 
Alle hold er pt. fyldt op, enkelte hold med flere en 12 (max.), hvilket har været problemfrit. 
 

- Frafaldet fra uddannelsen er lille og velbegrundet fra kursistens side i personlige eller faglige 
omstændigheder. 

 
- På Par-Familie-Gruppe forløbet bruges Encounter mere aktivt end tidligere. 
 
- Der ses en generel tendens blandt institutterne / uddannelsesstederne, at ansøgere er yngre 

end tidligere. En udfordring kan være den forholdsvis kortere livs- og erhvervserfaring, i 
forhold til uddannelsens krav og mål. 

 
- Det diskuteres blandt institutterne, hvordan kursister fra grundforløb kan kvalificeres til 

psykoterapeutuddannelsen, hvis de initielt ikke opfylder kravene. IFUAM vil fastholde at 
enhver kan deltage på grundforløb, uanset baggrund – men med et ønske om den personlige 
udvikling. 

 
 
3. Eventuelle indlæg fra studerende vedrørende såvel studie- som faglige- miljø. 

 
- Ønske om mere frugt/mellemmåltider til pauserne. Arne vil undersøge dette – men der vil ikke 

blive tale om tilkøb, da kost/logi delen ikke bør forhøjes. Kursister/studerende er velkomne til 
at medbringe snacks til udover måltiderne. 



                        

                                    INSTITUT FOR UDDANNELSE AF MISBRUGSBEHANDLEREINSTITUT FOR UDDANNELSE AF MISBRUGSBEHANDLEREINSTITUT FOR UDDANNELSE AF MISBRUGSBEHANDLEREINSTITUT FOR UDDANNELSE AF MISBRUGSBEHANDLERE....    

v/Arne Jakobsen 

 

 
Badstuegade 3, 6100 Haderslev – tlf. 29 61 86 04 – www.ifuam.dk 

 

 
- Der ønskes mere feedback på anvendt teori i opgaver; på valget, forståelsen og anvendelsen.  

 
- Teoretiske oplæg efterspørges.  

Brugen af teori, oplæg og læring drøftes. 
 

- Navnet ”Institut For Uddannelse Af Misbrugsbehandlere”  kan være misvisende / 
begrænsende. Både ift færdiguddannede psykoterapeuters egen markedsføring samt ift 
potentielle nye studerende. 
Drøftelse af evt. behov for ”re-branding”.  
 

- Ved afsluttende eksamen var det ønskeligt med ”plads og tid til begejstring” mellem hver 
eksaminand. 

 
- Vil IFUAM være kanal for kontakt til øveklienter? Evt. via hjemmesiden.  

Etiske og praktiske perspektiver i dette drøftes. Indtil videre er det de studerendes egen 
opgave at tage kontakt til øveklienter. Det forlyder ikke til at være vanskeligt, fra de tidligere 
hold.  
 

- Arne: De studerende i studierådet opfordres til at være kommunikationsvej – begge veje – i 
forhold til punkter til Institut-  og studierådsmøder. 

 
4. Eventuelle indlæg fra undervisere / censorer, her tænkes der bredt, erfaringer fra undervisningen – 

dvs. fra mødet med de studerende, faglige niveau, interesse og miljøet omkring undervisningen. 
 
Der er denne gang ikke udbedt skriftligt materiale fra dem som har meldt afbud. 
 
Censor Marianne Schütt:  
- Som nævnt i relfeksion over formiddagens program, så opleves der mere tydelighed hos 

IFUAM ind i det sanselige, ”følte fornemmelse”. Ses i opgaevr og især i aflsuttende 
mundtlige eksamen.  

- Som censor lægges der vægt på at kunne mærke den studerende, kontaktfuldheden, i de 
skriftlige opgaver.  

- Det er fortsat meget spændende at læse opgaverne og det arbejde der ligger for, hos den 
enkelte. 

 
5. Eventuelt. 

Ingen punkter. 
 

 

 

 

 

 


