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Indhold

Denne lille folder indeholder den information om tutoruddannelsen, vi tænker du
har brug for.
Hvis du har behov for mere viden, skal du altid bare tage fat i os på enten mail eller
telefon.
Vi starter løbende tutoruddannelser op.
Enten i vores lokaler her i København, eller lokalt på dit studiested
Uddannelsen er åben for studerende eller mennesker der arbejder på alle
faggrupper, med fokus på dig og din profession.
Indhold:
Velkommen
Pris
Hvad er en tutor?
Hvorfor en tutoruddannelse i trivsel.nu?
Undervisningsform
Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?
Hvem kan tage uddannelsen?
Referencer + Kompetenceprofil
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Hvor bruger man mentorer i dag?
Om Trivsel.nu og John-Erik Bang

TRIVSEL.NU

Trivsel

Velkommen
Velkommen til Trivsel.nu

Vi arbejder med trivsel og ikke mindst uddannelser, hvor det handler om at møde et
menneske i "øjenhøjde"
Vores tutoruddannelse er for dig der er, eller skal være, tutor på din uddannelse.
Det kan være på gymnasiet, universitetet eller tilsvarende.
Du får en lang række redskaber. Fra samtaleredskaber til en lang række praktiske
games, ice breakers og teamøvelser som du kan bruge overfor dine nye studerende.
På vores Tutor-uddannelse vil du over 4 dage modtage:
Viden om hjernen i forhold til det at kommunikerer med et andet menneske
Målsætningsteknikker
En lang række games og øvelser du altid vil have med dig, games og øvelser
der er direkte omsættelige overfor dine kommende studerende
En lækker arbejdsmanual du altid kan dykke ned i når du mangler inspiration
Et "manuskript" som giver dig mulighed for 5 dages introforløb
Dette er som inspiration og et tillæg til alle de andre kompetencer du måtte
have
Samtaletræning
Et certifikat
Uddannelsen er for dig der skal være tutor på dit studie og som mangler et redskab
eller to.
Der bliver både fart på og tid til fordybelse. Du får udfordret og trænet alle dine
måder, at lære på i løbet af uddannelsen.
Vi veksler mellem teoretiske oplæg, der primært tager udgangspunkt i kognitiv og
systemisk psykologi samt praktisk træning af det vi har gennemgået.
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Tid, sted og pris

Vi holder til i Gothersgade 87 i det indre København
Prisen for denne stærke uddannelse er 4.995 kr
For uddannelsesinstitutioner kontakt os for pris på jeres sted.
Hvis du vil høre mere, så ring eller skriv til os.
'Mange hilsner fra
John-Erik Bang og tutor Teamet
T.: 2988 2440
M.: jba@trivsel.nu
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Hvad er en tutor?
En tutor er en vejleder, men uden at være lærer.

Der findes fagfaglige tutorer, der eksempelvis underviser i et fagområde som for
eksempel matematik eller andet fagfagligt.
Vi uddanner tutorer der har viden om, at kommunikerer med andre mennesker og
ikke mindst, har et hav af redskaber, så man kan facilitere større grupper blive
introduceret til et studie.
Det kunne være på et gymnasie, et universitet eller tilsvarende.
Tutorrollen.
At være tutor handler i høj grad om, at skabe et godt og trygt studiemiljø for de nye
studerende, så der er plads og rum til alle. Og ikke mindst så de nye studerende
oplever, at blive mødt og får en god start på det nye studie.
Forskning viser netop vigtigheden af og mulighed for, at starte trygt op, uden at
blive udstillet eller opleve grænseoverskridende oplevelser, gør at nye studerende
vil tilvælge et studie, hvor et sådan tilbud foreligger.
Og ikke mindst øger det muligheden for at uddannelsesinstitutionen fastholder
den/de studerende.
Kombinationen af muligheder af de mange redskaber du modtager på uddannelsen
her er store. Du vil opleve, at du i en tutorsituation altid har et redskab, du kan
bringe i spil.
Du får altså ny viden, og denne kan med det samme anvendes i praksis.

En god tutor er ualmindelig
værdifuld
for uddannelsesstedet
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Der findes ikke særlig mange tutoruddannelser i Danmark og oftest henvender de
sig til unge der gerne vil være lektietutorer.
En tutoruddannelse i Trivsel.nu er målrettet unge der skal være tutorer på
uddannelsesinstitutioner.
Altså dem der skal stå for introdagene for nye studerende.
Den viden du får her er også brugbar hvis du også er fagfaglig tutor. Vi kommer på
dagene blandt andet igennem:
Hvordan man lærer
Målsætningsøvelser i forhold til dette
Struktur
I vores coachingarbejde med studerende hører vi desværre ofte, at nye studerende
har været udsat for direkte grænseoverskridende adfærd på introdage.
For nogle så grænseoverskridende at de har måtte forlade studiet, endnu inden de
kom igang.
Derfor har vi sammensat dette program, der giver jeres både nye og erfarne tutorer,
en lang række redskaber hvor man i høj energi skaber nærvær og tryghed.
Et intro-miljø der giver nye studerende bedste mulighed for at "lande" godt på jeres
studiested.
Et sted hvor de både oplever god stemning, får nye venner og studiekammerater og
på den måde bliver max studieklar.

En god tutor og et godt introforløb
er med til, at fastholde
nye studerende
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Kompetencen at være tutor, er meget praktisk og handler dels om at have noget
teoretisk viden og ikke mindst mange redskaber.
Derfor foregår vores uddannelse på den måde, at der selvfølgelig vil være læsestof,
men fokus ligger på, at præsentere det enkelte redskab, for så derefter øve det
sammen med de andre deltagere.
Vi arbejder som om "det er intro-dage" hvor vi skaber (og på den måde viser) en
masse god energi.
Vi laver øvelserne og herefter samler vi op på "hvad skete der?"
På den måde får de kommende tutorer både øvelsen praktisk præsenteret og
efterfølgende opsamlingen og gennemgangen af, hvad man kan bruge øvelsen til.

En god tutor gør forskellen
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Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?
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En Tutor Certificering fra Trivsel.nu giver et hav af muligheder – både privat og i
erhvervslivet.
Hvor kan jeg bruge uddannelsen?
Som kommende tutor, enten som frivillig eller på din arbejdsplads, vil du være
klædt på til at møde et andet menneske. At tale med det andet menneske i en
kontekst, hvor du hele tiden vil opleve, at du har redskaber nok til, at facilitere en
kvalitativ samtale.
Hvad får min uddannelsesinstitution ud af min kompetenceudvikling?
Dit studiested vil opleve, at få en studerende der har redskaber til at facilitere et
længerevarende introforløb, en studerende der kan føre en kvalitativ samtale med et
andet menneske, en studerende der er en ressource for nye studerende. Dette med
stor selvtillid.
Hvad får jeg ud af denne uddannelse?
Personligt er det en øjenåbner. Vi oplever igen og igen, allerede inden vi er
igennem halvdelen af dag 1, vores deltagere give udtryk for, at de gerne ville have
haft denne viden noget før i deres liv.
Du får personlig selvindsigt. Du får stor forståelse for andres måder at tænke og
agere på. Du får sat mål og ord på en mængde af dine personlige tanker.
Nå ja og rigtig mange redskaber du kan bruge resten af dit liv.

Man bliver simpelthen skarpere
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Vi er meget glade og ydmyge over for de fine tilbagemeldinger vi får.
Rollen som gruppefacilitator gjorde, at man kom helt tæt på de unge mennesker og deres måde at
gå til introdagene på. Det smittede af på den bedste måde, og det endte med, at man selv blev
opslugt af det. Det var spændende at være med de unge mennesker - at være den støttende, men
samtidig selv være en del af det, så man selv lærte af det. Jeg har lært utrolig meget om tilgangen
til at booste, og jeg ville ønske at forløbet havde været meget længere. Det har gjort, at jeg har
fået blod på tanden efter mere arbejde med den gruppe.
Line
Pæd.Stud.
Kbh. Proff. Højskole
Hele planlægningen med dagene, alt det de indeholdte, var gennemtænkt og meget givende for
alle. Det at vi fik ansvar som teamleder gjorde, at vi kom tæt ind på den gruppe unge mennesker
vi fik tildelt. Og relationen, der blev skabt med ens hold gjorde, at man kunne mærke deres gejst,
lyst og engagement meget tydeligt, hvilket skabte en fed stemning gennem alle dagene. John Erik
formåede altså, meget hurtigt, at hele rummet var sprængfyldt af energi fra alle parter, hvilket var
en vild oplevelse at være en del af - og meget lærerigt samtidig.
Klara
Lær.Stud
Kbh. Proff. Højskole
Dagene med John Erik var bare en mega fed oplevelse altså!
Massere af energi, læring og indsigt. Utroligt at kunne holde så mange oprigtigt interesseret og
fokuserede i ét rum med en tavle.
Alle har uden tvivl hygget sig, og taler nok ikke kun for mig selv når jeg siger, at vi alle ønsker at
se mere til og deltage i lignende arrangement.
Fed måde at holde foredrag/undervisning om menneskehjernen på, blandet med sjove historie og
relatérbare emner blev det gjort interessant og underholdende på samme tid. Der har været fuld
knald på, og man har uden tvivl lært en masse gode ting, på nogle få intense dage!
Nikolaj
Økonomistud. KU.
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Hvem kan tage uddannelsen?
Trivsel

Denne tutoruddannelse er for studerende på et studiested eller for dig der gerne vil
søge et job som fagfaglig tutor
I forhold til vores deltagere oplever vi grundlæggende 2 typer af deltagere.
Mennesker der vil være tutor på deres studiested
Disse mennesker vil bare gerne være mentor
Fagfaglige tutorer
Unge der gerne vil være fagfaglig tutor for andre unge, enten på et gymnasie eller i
grundskolen

mulighed for at excellere
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Kompetenceprofil
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Tutorer der har gennemgået en tutoruddannelse har blandt andet følgende
kompetencer:
Viden om rollen som tutor
Noget teoretisk og brugbar viden om hjernen
Grundlæggende forståelse for sig selv og andre mennesker
Forstår kulturelle forskelligheder
Har en lang række samtaleredskaber at bruge af
Forstår dybere interpersonel kommunikation og kan etablerer dette med et
andet menneske
Mestrer en række spørgeteknikker
Kan håndterer en lang række tutor- og rådgivningssituationer
Har et hav af praktiske øvelser der kan bruges hele livet
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Om John-Erik Bang
stifter af Trivsel.nu
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John-Erik er en af Danmarks mest erfarne og dygtigste coaches. I efteråret 2020
rundede han 10.000 1:1 samtaler.
John-Erik har undervist, coachet og holdt foredrag for titusindvis af mennesker. Er
daglig mentor for mange professionelle coaches mm. i Danmark.
Fra Nagano i Japan, hvor han er gæsteunderviser på Shinsu Universitet, til mange
steder i Europa og Skandinavien, til de største og mindste flækker i Danmark.
Udover coach har han:
Arbejdet som sorggruppeleder i Børns Vilkår
Været kriserådgiver og konsulent i AS3
Været leder på flere skoler og højskoler
Skrevet en række bøger, bla om målsætning, spørgsmålstyper, mobning mm.
John-Erik enten underviser selv på uddannelsen, eller har uddannet vores
undervisere. Endvidere er materialet udviklet af John-Erik.
Dette stiller vi til rådighed for dig, så du kan få den bedste oplevelse hos os.
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Hvem er vi?
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Trivsel.nu er en lille virksomhed bestående af en række coaches og facilitatorer.
Vi arbejder med coaching, mentoring og rådgivning og ikke mindst uddannelse af
mentorer og coaches af højeste standard.
Base i København med en række coaches og facilitatorer tilknyttet Bang Akademi
rundt i landet.
John-Erik Bang - stifter af Bang Akademi
Master Coach
Coach trainer
Kriserådgiver
Forfatter
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Tutoruddannelse

Velkommen til!

Kontakt:
John-Erik Bang
T.: 2988 2440
M.: jba@bang-akademi.dk
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