
Til trivselsvejlederen
på jeres efterskole



HVORDAN KAN
METAHUSET BIDRAGE
TIL ET FEDT
EFTERSKOLEOPHOLD?
Alt for mange unge tumler med at håndtere svære tanker.

De unge mennesker har brug for at lære,  hvordan de svære tanker kan håndteres, så
de ikke udvikler sig til angst, stress eller depressive tanker.

Helt almindelige svære tanker som "jeg er ikke god nok" eller "hvad nu hvis jeg ikke
kan det her" kan vokse sig store og altoverskyggende, hvis vi ikke taler om, øver os og
praktiserer, at håndtere dem på en accepterende og favnende måde.

 

Mission

 

 - At eleverne får redskaber til større accept af svære
tanker

 - At eleverne får flere handlemuligheder, når det
bliver svært

 - At eleverne reducerer tid og energi de bruger på
"at kæmpe imod"

 - At eleverne får større viden om egne
tankeprocesser 



Bente Ibæk

HVEM ER VI?

Anette Birkegaard

Heidi Brandt Leth

Rut Kristiansen

Heidi er uddannet lærer og udover at fungere som
konsulent i MetaHuset underviser hun på Syddansk

Erhvervsskole i Vejle. Heidi har i hele sin karriere
arbejdet med specialpædagogik på

anbringelsesområdet. 
Heidi er certificeret indenfor den metakognitive

metode.
 

Anette har siden 2019 drevet metakognitv klinik. Anette er
uddannet socialpædagog og er uddannet i traditionelle

kognitive metoder
Anette er certificeret neokognitiv terapeut med speciale i

metakognitv terapi
 

Bente er uddannet lærer og udover at være konsulent i
MetaHuset arbejder Bente på en folkeskole i Vejle.

Bente har flere efteruddannelser indenfor selvledelse,
pædagogisk ledelse og faglig udvikling.

Bente er certificeret indenfor den metakognitive
metode.

Rut er uddannet pædagog og fungere som konsulent i
MetaHuset og i sit arbejde som skolepædagog er Rut
optaget af trivsel, inklusion og pædagogisk faglighed.
Rut er certificeret indenfor den metakognitive metode

og bruger også metoden i sit daglige arbejde på en
folkeskole. 



VI TILBYDER

Valgfag: Make my mind

Oplægget kan henvende sig til både elever, personale og
forældre. 
Oplægget skal inspirere til at gå på opdagelse i, hvordan
vi selv forholder os til vores tanker og tankeprocesser. Ud
fra små historier og konkrete braintasks stiller vi skarpt
på, hvordan vi kan håndtere svære tanker og genvinde
kontrol.

Mind Maker er et individuelt forløb for de elever, som
oplever at efterskoleforløbet begrænses pga.mistrivsel
(angst, stress, depressive tanker, lavt selvværd,
søvnmangel eller lignende.) 
Samtalerne kan foregå i MetaHusets lokaler i Vejle eller
på efterskolen.
Forløbet er 5-7 samtaler samt forældresamtale.

På et mindre trivselshold nørder vi i, hvordan forskellige
psykologiske retninger forholder sig til menneskets evne
til at tænke og vi tuner ind på den metakognitive
metode samt træner og øver os sammen og individuelt
samt opfinder nye øvelser til håndtering af tanker og
mental fitness. Valgfaget er 2 timer ugentligt i 5 uger.

Oplæg: Når tanker gør mig tosset

Dit eget forløb: Mind maker



Ingoude Company

HVAD ER DEN
METAKOGNITIVE
METODE?

https://www.youtube.com/watch?v=h53k7KUnoEs


PRISER

Oplæg: Når tanker gør mig tosset

2800,- kr/time + kørsel

Valgfag: Make my Mind

Dit eget forløb: Mind Maker

1200,- kr/time + kørsel

800- kr/time + kørsel

Vi tilpasser og aftaler alle oplæg,
valgfag og forløb i samarbejde med jer
og priserne justeres efter det aftalte.
Alle priser er eksl. moms.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec molestie ligula ipsum, mattis vestibulum leo
commodo id. Vestibulum nec tempor neque, ut
condimentum elit.

"The Quality of The Furniture
Produced is Very High Quality"
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec molestie ligula ipsum, mattis vestibulum leo
commodo id. Vestibulum nec tempor neque, ut
condimentum elit.

MetaHuset, Dæmningen 36, 2. sal
7100 Vejle

 

Ingoude Company

+45 42 700 198

kontakt@metahuset.dkt

 www.metahuset.dk 


