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UDDANNELSE I SNOEZEL
MULTISENSORY ENVIRONMENTS (MSE)
Udbudt i Snoezel Netværket i Danmark 2018/2019

Snoezel Netværket i Danmark har nu den fornøjelse at kunne præsentere en national uddannelse i
Snoezelen/Multisensory Environments.
Indholdet i uddannelsen følger de internationale standarder og anbefalinger, som er udarbejdet af en
ekspertgruppe fra International Snoezelen Association – Multisensory Environments (ISNA-MSE) og
vedtaget på verdenskonferencen i Grækenland i 2016 og godkendt af Snoezel Netværket i Danmark.

FORMÅL:

Uddannelsens formål er at uddanne ressourcepersoner i anvendelsen af Snoezelen/MSE:
•  At kvalificere fagligheden i anvendelsen af Snoezelen/MSE i henhold til
internationale standarder, udarbejdet af International Snoezelen Association (ISNA-MSE)
•  At sikre ensartetheden i udredning og intervention af sansebearbejdningsvanskeligheder
•  At blive bevidstgjort om ledsagers indvirkning på borgeres adfærd (”skilled companian”)
•  At blive bevidstgjort om det omgivende miljøs indvirkning på adfærd

TIDSPUNKTER:
1.
2.
3.
4.

modul:
modul:
modul:
modul:

3.
5.
4.
1.

–
–
–

7.
9.
8.
5.

september 2018:
november 2018:   
februar 2019:
april 2019:    

Basisviden
Snoezelen – Multisensory Environments – på egen krop
Ledsagerens/omsorgspersonens rolle
Snoezelmiljøer

MÅLGRUPPE:

Personer med mellemlange, videregående uddannelser i pædagogiske, social- og sundhedsfaglige områder med mindst 2 års erhvervserfaring, f. eks. pædagog, lærer, sygeplejerske, ergoterapeut, SOSU assistent. For personer, som besidder personlige kompetencer, men som ikke opfylder ovenstående kriterier,
kan der i særlige tilfælde dispenseres herfor.

OPBYGNING OG FORLØB - VARIGHED:

Uddannelsen er tilrettelagt som et fuldtidsstudie af 4 moduler af 5 dages varighed hver – (i alt 112
lektioner + 10 dages hjemmearbejde). Mellem modulerne arbejder deltagerne med en skriftlig opgave.
Undervisningsformen vil veksle mellem forelæsninger af erfarne og kompetente fagpersoner indenfor
Snoezelen, MSE og sansestimulering, gruppearbejder, studiebesøg, praktiske opgaver i Snoezelrammer.
Uddannelsen stiller krav om tid til at læse relevant litteratur, undersøge praksis i ”marken”, at analysere og bearbejde teori og data individuelt/ i gruppen samt at skrive projektopgaver.

Vi anbefaler derfor, at deltagerne får arbejdsstedets tilsagn om 10 ikke-skemalagte
dage til at udarbejde projektopgaver, for at såvel arbejdsstedet som deltageren får
størst muligt udbytte af projektarbejdet.

PROJEKTARBEJDE, EKSAMEN & ECTS-POINT:

Den skriftlige projektopgave efter hvert modul bedømmes sammen med mundtlig fremlæggelse,
bestået/ikke bestået. Opgaven fremsendes to uger før opstart af det følgende modul til
underviser og med-deltagere.       
Gennemført uddannelse og bestået afsluttende eksamen: 15 ECTS point – svarende til diplomniveau.
Samlet fravær må ikke overstige 20%.
Det vil fremgå af kursusbeviset, at uddannelsen er godkendt af ISNA-MSE og af
Snoezel Netværket i Danmark.

KURSUSLEDELSE, UNDERVISNING & PROJEKTVEJLEDNING:

Neuropædagogisk konsulent, Charlotte Voetmann, Hjerne & Sundhed: charlotte@hjerneogsundhed.dk
Ergoterapeut Hanne Holmer: hanne@hholmer.dk

STED:
JAC Vestegnen - Snoezelhuset på Vestegnen
Tybjergparken 2
2660 Brøndby Strand
PRIS:

Kr. 7.500,- (ex. moms) pr. modul (undervisning, materialer og forplejning). I alt kr. 30.000,- (ex.
moms) for alle fire moduler. Det er muligt at dele kursusafgiften over to regnskabsår. For visse kommunalt ansatte faggrupper er der mulighed for at søge tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond
- læs mere her: www.denkommunalekompetencefond.dk
Overnatning er ikke omfattet af kursusafgiften

TILMELDINGSFRIST:

1. juni 2018 på Snoezel Netværkets hjemmeside: www.snoezelnet.dk Tilmelding er bindende efter
sidste tilmeldingsfrist. Antal deltagere min. 15 og max. 25. Besked om optagelse på uddannelsen
bestræbes på at udsende sidst i juni 2018.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Kontakt Charlotte Voetmann eller Hanne Holmer på følgende mail:

SN

D

ET

VÆ R K E

AN

T

N

Charlotte Voetmann: charlotte@hjerneogsundhed.dk
Hanne Holmer: hanne@hholmer.dk

M AR

K

