
IPS Grundkursus
Todagskursus hvor du får større viden om 
IPS-metodens principper og værktøjer

Lær, hvordan metoden virker i praksis, 
så du kan understøtte dine kolleger eller 
samarbejdspartnere, som er uddannet  
IPS-konsulenter. 

Grundkurset giver et solidt teoretisk fundament 
for forståelsen af IPS, og er den mindst 
omfattende af vores to IPS-uddannelser. 

På to spændende og intensive dage, får du og 
dine kolleger en god grundig indsigt i IPS-
metoden og værktøjerne bag gennem en lang 
række oplæg, øvelser og cases.



IPS Grundkursus
 
Bliv klædt på som IPS-kyndig med masser af 
teori og praktiske øvelser

Hvad lærer du på et 
grundkursus
På et IPS Grundkursus får du viden omkring IPS-
metoden, og hvordan den virker i praksis. Du vil blive 
undervist i de 8 principper, som IPS-metoden er 
opbygget ud fra, og hvordan du arbejder tværfagligt 
med IPS-kandidaten i fokus.

Der bliver gennemgået kendte problematikker, 
ved hjælp af cases og øvelser, og du vil ved kursets 
slutning, kunne screene kandidater og indstille dem 
til IPS-forløb i samarbejde med IPS-konsulenterne. 

Ønsker du at kunne udføre alle IPS-opgaver 
selvstændigt, anbefaler vi dig at kigge på IPS 
Konsulent Uddannelsen i stedet, som er langt mere 
omfangsrig end grundkurset. 
 
Praktiske øvelser
Vi vil i løbet af grundkurset gennemgå cases der 
går i dybden med borgerforløb, så du nemmere 
kan omsætte din viden til praksis i hverdagen, i 
samarbejde med IPS-konsulenterne.
Vi arbejder også med øvelser og rollespil, så du er 
trænet i situationer som kan opstå i et IPS-forløb.

Teoretisk viden
På grundkurset får du en god overordnet forståelse 
for principperne og metoden bag IPS. Du bliver 
introduceret til IPS-manualen, værktøjerne der 
understøtter arbejdet med metoden samt andet 
relevant undervisningsmateriale. Du vil også blive 
undervist i komplementære teorier der understøtter 
IPS-metoden.

Hvorfor vælge os
Vi er den førende leverandør af den evidensbaserede 
IPS-metode, som hjælper psykisk sårbare til et stabilt 
og givende arbejdsliv. 

Vi opererer efter indsatsmanualer og kan på denne 
måde sikre, at vi benytter tiltag og værktøjer korrekt 
og effektivt, alt efter kandidatens udgangspunkt. 
IPS-førløb har en succesrate på 60% ved gennemførte 
forløb. 

Vores kurser og uddannelser er rettet mod dig, som 
arbejder i en kommune eller i et jobcenter, og som 
ønsker mere erfaringsbaseret og praksisnær viden 
om IPS. 

Kurset er udviklet til dig 
som 

   Arbejder med borgerrettede eller 
       virksomhedsrettede aktiviteter på et 
       jobcenter 

   Arbejder som mentor, jobkonsulent, 
       eller virksomhedskonsulent

   Arbejder i psykiatrien, som 
      misbrugsbehandler eller på et bosted
 
   Ønsker en større viden om IPS-metoden og 
       tilgangen til jobskabelse 

   Ønsker at kunne støtte IPS-konsulenter i 
       deres arbejde



Kursusindhold
Her får du et overblik over kursusdagenes indhold,  
samt praktisk information 

Vil du læse mere om kurset?
Scan QR koden, og kom direkte ind på vores hjemmeside 

Varighed
Grundkurset består af 2 undervisningsdage, enten 
hos jer eller i vores lokaler i Odense. 

Vejl. pris
Indhent pris på jeres kursus ved at ringe på  
51 90 56 06 eller se vejl. priser på vores website.

Betaling
Betaling af kurset kan ske via almindelig fakturering, 
men I kan også betale via EAN nummer. 

Booking
Kontakt os for at høre, hvornår det næste hold er 
planlagt eller book os til et lukket hold kun for din 
arbejdsplads.

Modul 1
 IPS, baggrund og evidens
 IPS Mindset - Forskel på IPS og  
        traditionelle indsatser
 Hvad er Jobrehabilitering?
 De 8 IPS principper
 Øvelser og cases

Modul 2

 Praktisk IPS
 Karrieprofil, anvendelse, indhold og  
         forklaring
 Jobsøgningsplanen, anvendelse, indhold  
         og forklaring
 Jobsøgning og uddannelse
 Afprøv redskaberne i praksis 

Modul 3
 Samarbejdet med virksomhederne
 Job Development i praksis
 Øvelser og cases
 Støtte til kandidaten
 Jobsøgning og Jobstøtteplan, anvendelse, 
         indhold og forklaring

Modul 4
 Opsummering og kandidater med; 
         Dobbeltdiagnoser, misbrug, anmærkning 
         på straffeattest, fremmede kulturer mv.
 Efterværn
 Hjælp til nyt job

Når du har gennemført vores IPS Grundkursus, har du den 
grundlæggende viden om metoden og arbejdet med 
kandidaterne 



Vil du og dit team på et IPS Grundkursus?

Vil du tilmeldes et grundkursus, eller bare vide 
mere,  så kontakt os gerne på enten telefon eller 
e-mail. 

IPSCenter Danmark

Tlf. 26 34 44 54
kontakt@ipscenterdanmark.dk

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

”IPSCenter Danmark formår at 
udfordre os på vores praksis og 
håndtering af IPS-metoden, så vi 
hele tiden forholder os til metodens 
virkning, og undgår at falde tilbage til 
det, vi plejer at gøre.”

Hanne Panduro-Hess
IPS Teamleder i Jobcenteret, Gladsaxe Kommune

”Det gav fra starten mening for os 
at arbejde med IPS metoden, der 
både virkede intuitiv, konkret og 
praksisrelateret. […] Vi oplever, at 
når borgerne begynder at forfølge en 
drøm, og mærker at vi tror på dem, 
trods nogle kaotiske forhold og alle 
mulige udfordringer, så sker der en 
fremdrift.”

Marianne Gramstrup
Afdelingsleder i Jobcenteret, Ringkøbing-Skjern

”IPSCenter Danmark har haft en 
professionel tilgang til opgaven, og 
med den kontinuerlige opfølgning og 
supervision, er vi hele tiden blevet 
skubbet tilbage på sporet, i den svære 
omstilling til et nyt mindset.”

Heidi Iversen
Faglig koordinator, Ringkøbing-Skjern Jobcenter

”Det er svært at sige noget negativt om 
det første uddannelsesforløb vi har 
fået hos IPSCenter Danmark. Vi har 
allesammen haft oplevelsen af et rigtig 
godt introforløb, hvilket i høj grad 
skyldes, at vi arbejdede konstruktivt 
og helt virkelighedsnært med IPS-
metoden under den første del af 
uddannelsesforløbet.”

Hanne Panduro-Hess
IPS Teamleder, Gladsaxe Jobcenter
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