
Giv jeres undervisere, studievejledere og 

studerende opkvalificering og værktøjer til:

STRESSHÅNDTERING

MOTIVATION

MENTAL STYRKE

EKSAMENSTRÆNING

DEN GODE HVERDAG
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SKAL I HAVE 

12 I TRIVSEL?



 

HVOR:  Vi kommer ud til jer og afholder kurserne – det spare jeres tid og transport 

HVORNÅR: Præcis når det passer ind i jeres kalender 

VARIGHED: Undervisning 4-7 timer inkl. pauser (forplejning er ikke inkluderet) 
   Eller få skræddersyet en større pakke – hvor vi kan behandle aktuelle 
   problematikker fra jeres hverdag over en længere proces. 
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VISIONEN med vores kurser er at flytte viden og kompetencer, så langt ind  
i uddannelsesinstitutionerne som muligt. Det er den billigste, hurtigste og  
mest effektive vej til et stærkt og sundt studiemiljø. Alle kurser er tilrettelagt,  
så deltagerne efterfølgende er opkvalificeret i at tilrettelægge kurser og  
forebyggende aktiviteter i nedenstående kurser. 

Kurserne er kendt for et højt fagligt niveau, masser af øvelser og 
brugbare værktøjer til hverdagen.

Spot og stop stress
Det mest afholdte kursus i 5 år og  
ikke uden grund. Du får indsigt i: 
  
• Hvad stress er og hvorfor det  

opstår 

• Du kan samtale og vejlede om, 
hvordan stresskurven knækkes. 

• Du ved hvilke værktøjer, der  
effektivt forebygger og heler 
stressbelastning. 

• Du får indsigt i 12 års klinisk erfaring  
i succesfuld stressbehandling. 

1
Få mere mental styrke
Mental robusthed kan trænes og giver 
den studerende et øget overskud til  
at folde sit potentiale fuldt ud.  

• Sådan træner du din mentale  
robusthed.

• Stol på din robusthed, når du  
møder udfordringer. 

• 3 vigtige områder der øger din  
mentale styrke. 

• Mentaltræning, visualisering og  
tankestyring. 
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KURSER for studievejledere og undervisere

Træn dig til den bedste eksamen
Lad alle jeres studerende gå til  
eksamen på lige vilkår og få de  
bedste resultater. Eksamensangst 
skal ikke være afgørende for at 
afslutte bedst muligt. 
 
• Design af optimal læseperiode 

med udgangspunkt i individuel 
døgnrytme, fysiologi og tanker. 

• Bliv klar på dagen – lad ikke 
nervøsiteten styrer resultatet. 

• Præsentationsteknikker der virker 
hver gang. 

• Håndtering af tanker, den sorte 
klap og leverer den bedste resultat. 

• Evaluering af dine præstationer,  
så du bliver bedre og bedre. 

Skab mere motivation og vilje
Flere unge kæmper med motivation, 
vilje og troen på at kunne gennemføre 
uddannelsen. Dette kursus sætter  
fokus på forebyggelse og tidlig indsats. 
 
• Hvilken motivationstype er vi  

drevet af og hvorfor mister nogle 
motivationen. 

• Den motiverende samtale og  
forandringsprocesser. 

• Værktøjer der kommer udenom 
blokeringer og modstand hos den 
studerende. 

• Metoder til målsætning, evaluering 
og igangsættelse af forandringer  
og nye gode vaner. 

PRAKTISK 
INFO



Foredrag der rykker jeres studerende

Træn dig til en god eksamen
Få den mest optimale læseperiode,  
og lær, hvordan du bliver klar på  
eksamensdagen. Målet er at få  
udfoldet dit fulde potentiale, så du får 
som fortjent til alle dine eksamener. 

Håndter stress, og få en optimal 
eksamen
Bliv verdensmester i at gå til eksamen 
og lær at håndtere stress under lange 
læseperioder. Du får konkrete værktøjer  
til den gode eksamen og metoder til at 
undgå stress i læseperioden.

 

Styrk motivationen hver dag
Lær at sætte høje og realistiske 
målsætninger for dig selv, og vær sikker 
på, at du når alle dine mål. Bliv klædt 
på til at motivere dig selv hver dag. Så 
du mærker, at energien og motivationen 
er en drivkraft for dig på uddannelsen. 

 

Bliv mentalt robust, og undgå stress 
under uddannelsen
Bliv mentalt robust og få kompetencer  
til at håndtere en kompleks og travl 
hverdag. Lær at træne din hjerne, så  
den kan modstå hverdagens udfordringer 
bl.a. ved hjælp af mentale effektive 
handlemønstre. 

VISIONEN med vores foredrag er at 
styrke de studerendes studiemiljø, så 
det opleves så positivt, velfungerende 
og effektivt som muligt. Studiestress, 
eksamensangst og bekymringer må 
ikke hæmme hverdagen og resultaterne. 
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Bliv personligt effektiv, og hold  
fokus på det vigtigste
Hør, hvordan du med konkrete metod-
er kan styre dine dagsplaner så du 
aldrig løber tør for tid og bruger tiden 
på de vigtigste opgaver. Lær at  
undgå forstyrrelser, så dine mentale 
ressourcer bliver brugt bedst muligt. 



BAG OM SPINE  
Vi har speciale i unges håndtering af stress, optimal præstationsevne,  
personlig effektivitet samt motivation og forandringsprocesser. 

Thomas Pape | Psykosomatisk fysioterapeut og stressrådgiver  

Thomas er psykosomatisk fysioterapeut med speciale i stress og mistrivsel  
hos unge. Siden 2005 og med 6000 individuelle samtaler bag sig, er Thomas  
dybt forankret i teori og praktisk. Han er kendt for levere høje resultater hos  
sine klienter og kunder. 

Tine Persson | Karriererådgiver og ungecoach  
 
Tine Persson er uddannet arkitekt og designer og har gennem 5 år undervist  
studerende i arkitektur og design. Gennem 20 år har hun været optaget af,  
hvordan unge vælger de livsvalg der er vigtigst for dem. Håndtering af  
selvværd og selvtillid er nøgleord, når Tine rådgiver unge i livsparathed  
og deres karrierer valg. 

 

SPINE 
Saralyst Allé 57, 8270 Højbjerg, +45 2894 5925, info@spine.dk, spine.dk

Mildest talt genialt projekt! Det er så godt og vigtigt at  
få fokus på de udfordringer og det pres studerende møder  
- og ikke mindst at få fokus på, hvordan vi skal håndtere det. 

Thomas var utrolig veloplagt og havde et hav af gode  
øvelser til selvrealisering samt opsamling. Hans undervisning 
var derfor ikke kun lærerig, men også meget  
dynamisk.

Virkelig godt foredrag! Jeg har fået en masse, som  
jeg kan arbejde videre med. Præcis som jeg havde  
håbet på.

 

“Jeg er stadig meget inspireret af dit  
kursus og vi er alle enige om, at det  
har været et af de mest brugbare kurser,  
vi har deltaget i i vores karriere som  
undervisere – god teoretisk baggrund  
og seriøse og brugbare metoder”. 

Helene Qvistgaard, studievejleder

Roskilde Katedralskole

 

LÆS MERE PÅ SPINE.DK

DET SIGER KUNDERNE


