
IPS Introkursus

Når du har gennemført vores IPS Introkursus, 
har du den grundlæggende forståelse for 
metoden og redskaberne der bliver brugt. 
Ønsker du at kunne praktisere IPS-metodens 
tilgange og værktøjer, og har du brug for 
dybdegående viden om IPS, 

anbefaler vi at du kigger på IPS Grundkursus 
eller IPS Konsulent Uddannelsen.
Vi er førende leverandør af den 
evidensbaserede IPS-metode, som hjælper 
psykisk sårbare tilbage til et stabilt og givende 
arbejdsliv. 

Introkurset giver dig en basal introduktion 
til IPS-metoden, de 8 principper og hvordan 
der rent praktisk arbejdes med IPS



IPS Introkursus
 
Dagskurset giver dig en forståelse for metodens tilgange 
og værktøjer

Forløbets indhold
Introkurset giver dig generel viden omkring IPS-
metoden og de 8 principper. Du vil også lære om 
Job Development og jobstøtte. I løbet af dagen vil 
der være øvelser, hvor vi opstiller nogle af de kendte 
problemstillinger i IPS-arbejdet, samt de værktøjer vi 
benytter i vores arbejde med kandidaterne. 
 
Kurset er en generel introduktion til IPS-metoden og 
du lærer derfor ikke at arbejde selvstændigt med den. 

Hvorfor os
IPS-metoden sikrer, at vi og vores konsulenter 
tilrettelægger forløbene efter de individuelle behov, 
og giver kandidaterne den støtte som netop de har 
brug for. Det gør vi så vellykket, at mere end 60%, 
af dem som gennemfører forløbet, starter i job eller 
uddannelse. 

Vi har mange års erfaring med at hjælpe borgere ud 
af ledighedsstatistikkerne, og videre ud i uddannelse 
eller job, og har hjulpet over 800 kandidater i alle 
aldre, videre mod deres drøm. 

Forløbet retter sig mod  
dig som   

 Ønsker en introduktion til IPS 

 Samarbejder med kommunale 
         instanser eller virksomheder der
         benytter IPS

 Overvejer at tage et grundkursus 
         eller Konsulentuddannelsen
 

 Arbejder f.eks. som mentor, 
         jobkonsulent, studievejleder eller 
         lignende

 Arbejder i psykiatrien, som 
         misbrugsbehandler eller på et bosted

Kom på et IPS Introkursus

For yderligere information og priser, kan du 
kontakte os på telefon eller mail, eller følge QR 
koden, og læse mere på vores hjemmeside.

Er I flere der skal på kursus, kommer vi gerne til 
jer og laver et lukket kursus, kun for dig og dine 
kollegaer.

IPSCenter Danmark
Tlf. 26 34  44 54
kontakt@ipscenterdanmark.dk

Læs mere vores IPS-forløb og 
IPS Uddannelser på 
ipscenterdanmark.dk

Scan koden 
og læs mere


