
have deltaget på begge weekendworkshops
have lyttet til alle 14 undervisningsmoduler i onlinebiblioteket
have deltaget på (eller lyttet til) alle 7 undervisnings-calls med Pernille

have deltaget i 3 studiegruppemøder (Zoom eller fysisk fremmøde)
have prøvet at guide 6 øveklienter igennem Grænsesætningsguiden™
have prøvet at guide 4 øveklienter igennem Regressionsprocessen™

1 personlig grænsesætningscase (skriftlig)

2 øveklient-grænsesætningscases (skriftlige)
2 øveklient-regressionsprocesser (skriftlige)

Certificeringsbevis
Anger Facilitator-logo, du kan bruge på dit website
Mulighed for at få din profil på Pernilles website (frivilligt), hvis der
indgår vredesfacilitering i dit arbejde, og når du har haft tre (betalte)
klientsessioner.

Og

I en egenbetalt Certificeringssamtale med en Certificeret Anger Facilitator
Mentor, skal du have godkendt:

plus

Når du er færdigcertificeret Anger Facilitator, får du:

Når du er klar til certificering, booker du en certificeringssamtale med en Certificeret Anger Facilitator
Mentor og sender dine cases til vedkommende (du får en guide til dette). Certificeringssamtalen foregår
på Zoom. Her får du grundig og værdifuld mundtlig feedback på dine cases, med det formål at gøre dig
endnu skarpere fremadrettet.

Prisen for en certificeringssamtale er 1800 kr. + moms og inkluderer: din mentors forberedelsestid + 75
minutters samtale på Zoom eller telefon.

Du kan når som helst undervejs i uddannelses certificeringsperiode tilkøbe (egenbetalte) 1:1
supervisionstimer med Anger Facilitator Uddannelsens mentorer, hvis du får brug for det, eller ønsker
endnu mere personlig sparring. Prisen er 600 kr. + moms for en time.

ANGER FACILITATOR
CERTIFICERING

FOR AT BLIVE CERTIFICERET ANGER FACILITATOR
SKAL DU ...

Certificeringsperioden
ligger fra august –
november, 2023. 

Her omsætter du din
viden til praksis, og

øver modellerne med
dine øveklienter. 

 
Der er Q&A calls med
Pernille hver måned 
i august, september,
oktober, november,

hvor du kan  få
sparring på dine

cases.
 

Certificering er frivillig.
 

Hvis du ikke vil certificeres, får du
et deltagerbevis i stedet for et

certificeringsbevis.

DEADLINE FOR BOOKING AF CERTIFICERINGSAMTALE ER 1 .  NOVEMBER, 2023.

SÅDAN GØR DU


