
INTRODUKSJONSKURS 2020
for opptak til Kunst- og Uttrykksmetoder i Terapi  ved USN og EXIT utdanningen  ved NIKUT 

9.-11.oktober 2020. 

Tid:
• Fredag  09.10             11.00–18.00
• Lørdag  10.10             10.00–18.00
• Søndag 11.10             10.00–17.00

Du er velkommen til å delta på forkurs der vi 
setter fokus på kreative metoder for å skape 
gruppeidentitet og rom til utforsking for den en-
kelte. Stresshåndtering og stabilisering med 
kunst og uttrykksterapeutiske metoder blir vekt-
lagt.
 

Kurset teller som obligatoriske forkurs til videreutdanningen Kunst- og uttrykksmetoder i 
terapi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Oppstart januar 2021og EXIT utdanningen ved 
NIKUT med oppstart 11. februar  2021 (se egen brosjyre). 

Gjennom kreative uttrykk, tegning, maling, bevegelse, oppstår det en plattform «her-og-
nå», for dialog og formidling, der sansene står sentralt i forhold til indre følelser. Du vil 
også lære enkle mestringsteknikker (psykoedukasjon) for å bygge og styrke egne ressur-
ser (resilience).
  
Kurset er spesielt relevant for deg som arbeider i helsevesenet, med utdanning, kommuni-
kasjon, kunstinstitusjoner eller miljøterapi, og alle som er interessert i å utvide sin verktøy-
kasse for å inkludere mer kreative og estetiske tilnærminger på jobb.
 
Lærere
Melinda A. Meyer, Kunst- og uttrykksterapeut, Psykodramaregissør og Styreleder NIKUT.
Gunnar Reinsborg, Kunst- og uttrykksterapeut, Psykodramaregissør og Barnevernspeda-
gog.                     

Sted
Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen.
Adresse: Papirbredden, Grønland 58, 3045 Drammen.
Vi anbefaler togtransport da togstasjon bare er 5–10 minutter fra campus.

Pris
NOK 3 400,- til konto 7878 05 48 613 – Obs! Husk å merke innbetalingen med ditt 
navn.  Påmelding er bindene. Ved frafall grunnet sykdom tilbakebetales 50 % av kursav-
giften ved innsendt legeerklæring.

Informasjon og påmelding
Mail: mme@usn.no   Telefon: 900 70 078 og 926 57 502  Påmeldingsfrist 15. septem-
ber.

Med vennlig hilsen
Universitetet i Sørøst Norge (USN) og Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon.

mailto:mme@usn.no

