Kære SE studerende,
Priser fra 1.1.2019:
1 individuel session (1 time) = 800.Supervision:
Individuel:
700.- (800.-)
Gruppe op til 2 pers. 800.- (900.-)
Gruppe 3 til 5 pers. 850.- (950.-)
Gruppe 6 pers.
900.- (1000.-)
Priser hos facultetsmedlem aftales individuelt.

Krav til opnåelse af certifikat som SE-Practitioner
Somatic Experiencing® er en retslig beskyttet metode og må kun udøves, når
uddannelsen er afsluttet med certifikatet. Deltagere der ikke opfylder nedenstående
vilkår, fortsætter med status som studerende under uddannelse. Dette skal meddelelses
klienten inden påbegyndelse af arbejdet.
Individuelle Sessioner (Mindstekrav)
1. Uddannelsesår: 5 Timer
2. Uddannelsesår: 5 Timer
3. Uddannelsesår: 5 Timer
Supervisionstimer (Mindstekrav)
1. Uddannelsesår: 4 Timer
2. Uddannelsesår: 6 Timer
3. Uddannelsesår: 8 Timer
Dokumentation:
De akkrediterede undervisere og assistenter bekræfter enkeltsessionerne og supervisionstimerne med deres
underskrift på de medfølgende lister. Den fuldstændige liste med dokumentation for individuelle sessioner og
supervisionstimer sendes til FHE, hvorefter det endegyldige certifikat modtages fra FHE. En kopi af denne liste
forbliver hos seniorassistenterne.
Underviseren kan kræve af deltagerne at de skal tage enkeltsessioner og supervision ud over de ovennævnte
mindstekrav. Dette kan ske, hvis det under uddannelsen viser sig, at standarden i øvelserne endnu ikke er opnået
og/eller teoriundervisningen endnu ikke er forstået tilstrækkeligt. Dette gælder også, hvis en deltager har brug for
større personlig konsolidering for at kunne arbejde med traumatiserede mennesker. Under visse omstændigheder
kan vedkommende ”sættes tilbage” (gentage et modul m.v.) fra uddannelsen indtil han/hun har fået den
nødvendige støtte/ledsagelse.

Deltagelse i alle 6 træningsmoduler
Deltagelse i alle 36 træningsdage er obligatorisk. Seniorassistenterne kontrasignerer tilstedeværelsen på en liste.
Skulle der på grund af ekstraordinære omstændigheder opstå forsømmelser gælder følgende regler:
Ved forsømmelse op til 4 dage (af de i alt 36 dage) skal disse indhentes per video og der skal tages én ekstra
supervisionstime (mod betaling) per forsømt dag. Fra i alt 5 forsømte dage skal det pågældende stof indhentes i
en anden træning – efter aftale med den pågældende organisation
(I/S Traumeheling).

Beregning af supervisionstimer:
1 faktisk time individuel supervision
1 faktisk time med 2-4 personer
1 faktisk time med 5-9 personer
3 faktiske timer med mere end 9 personer

svarer til
svarer til
svarer til
svarer til

1/1
3/4
1/2
1/1

time
time
time
time

supervision
supervision
supervision
supervision

