24-ugers kursus
24-ugers kurset er et tilbud om virksomhedspraktik, vejledning, opkvalificering,
erhvervsafklaring, og afklaring af arbejdsevne suppleret med undervisning og samtaler med
en psykolog.
Hvem kan få gavn af kurset?
Kurset her for personer, som ønsker at komme i arbejde igen eller som ønsker at gå i gang
med et uddannelsesforløb og kunne gennemføre det. Mange deltagere har modtaget
kontanthjælp eller sygedagpenge på grund af deres angst og fobi så længe, at de er blevet
bange for ikke at kunne klare en arbejds- eller uddannelsessituation igen. Kursets kan give
disse personer ekstra støtte til at komme tilbage til arbejdsmarkedet eller til at fortsætte
med en uddannelse. Kurset skaber rammerne for en tilvænning til det almindelige liv.
Kurset er velegnet for:
•
•
•
•
•

Personer som har gennemgået et kursus eller et behandlingsforløb og som stadig har
en snert af panikforstyrrelse med agorafobi eller generaliseret socialfobi.
Personer som er bange for at få angstanfald i forskellige situationer og som stadig
tænker på andre menneskers mulige negative vurdering.
Personer som ikke umiddelbart er arbejdsdygtige eller revaliderbare, og hvor det
skønnes at arbejdsdueligheden kan opbygges og genskabes ved arbejdstræning og
arbejdspraktik i kombination med undervisning i angstproblematikken.
Personer som gentagne gange er faldet ud af projekter, uddannelser og
arbejdspladser.
Personer som tidligere har brugt alkohol til at dulme angsten.

Kursets 3 dele
1) Praktikplacering
2) Undervisning
3) Individuelle psykologsamtaler
I gruppen er der en stærk holdning til at kursisterne skal lære at sætte realistiske
forventninger og mål for deres egen formåen, og at de skal anvende nye strategier og
teknikker til at løse problemer og konflikter, og skabe mere positive, realistiske og rationelle
tanke- og handlemuligheder.
1) Praktikplacering
Kursisterne tilbringer tre til fire dage om ugen på et praktik- eller uddannelsessted, en
virksomhed, institution eller inden for det frivillige område. Nogle kursister tilbringer hele
perioden på en enkelt arbejdsplads mens andre prøver flere forskellige arbejdsområder.
Nogle kursister har brug for at være på en arbejdsplads på fuld tid, imens det er bedre for
andre kun at være der på deltid. Ved start kan det ugentlige timetal være 6 timer og justere
op med deltagerens fremgang. Praktikken tilrettelægges individuelt i forhold til den enkeltes
mål, ønske, behov og formåen, for at få det optimale udbytte.

2) Undervisning
I undervisningen diskuteres temaer og emner som støtter op omkring praktikforløbet i
forhold til den enkelte kursists problematik og behov, egne mål og værdier.
Gruppen af kursister mødes en dag om ugen på Fobiskolen til undervisning. Der er åben
optagelse, således at kursisterne møder andre kursister som alle er forskellige steder i
kursusforløb og praktik. De “ældre” kursister kan støtte, opmuntre og inspirere nytilkomne
og få mulighed for at give deres erfaring videre.
3) Psykologsamtaler
I de individuelle psykologsamtaler får kursisten mulighed for at fortsætte med at arbejde
videre med sig selv og forholdet til omverdenen.
____________________________________________________________________________________________
Kursusform
1 ugentlig mødegang fra kl. 09:30 –
12:00. Timetallet justeres dog efter antal
deltagere.
For interesserede er det muligt at supplere
gruppebehandlingen
med
individuelle
samtaler.
Optagelse
Vi optaget løbende kursister på kurset.
Kursusperioden kan aftales individuelt.
Optagelse sker i samråd med kursistens
socialforvaltning eller arbejdsformidling.

Evaluering
Kurset
afsluttes
med
psykologisk evaluering.

en

skriftlig

Yderligere information
Kontakt sekretariatet på tlf. 33 11 22 84
eller på e-mail

