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Der sker meget på PODD området i flere lande i Europa lige nu. I Frankrig er man i fuld gang 

med at oversætte PODD-materialerne til fransk og i Holland arbejdes der også på det.  

En PODD-udgave af Rolltalk Designer er på vej; præsenteres i Norge i løbet af foråret. Den 

kommer med skabeloner til 12 pr. side udvidet, 40 pr. side og 70 pr. side på dansk, norsk og 

svensk.  

- - - o - - - 

 

PODD 2-dages introduktions kurser: 

På kursusfronten er der i 2015 planlagt introduktionskurser i England, Holland, Belgien, Italien, 

Frankrig, Norge, Sverige (måske) og Danmark. Se mere på www.podd.eu og fortæl os meget 

gerne, hvis I har kendskab til andre planlagte PODD-kurser. 

- - - o - - - 

 

5 dages Avanceret PODD-kursus, Holland 

Gayle Porter skal til Italien for at holde et 2-dages kursus, og siden til USA. I den forbindelse 

er det blevet muligt at afholde en 5-dages avanceret PODD-workshop i Holland fra d. 1. – 5. 

juni. Læs mere om workshoppen på www.podd.eu. 

 

Kurset henvender sig til to grupper og kræver at man mindst har deltaget i et introduktions-

kursus: 

1. Personer, som ønsker at dygtiggøre sig yderligere omkring PODD 

Avanceret PODD kursus giver mulighed for at dygtiggøre sig omkring dynamisk udredning, 

bl.a. med brug af videoanalyse, PODD til pc/tablets, at sætte mål og formidle brugen af 

PODD til andre. Grundlæggende viden om PODD og praktisk erfaring forudsættes. 

 

2. Personer, som ønsker at blive certificeret som PODD instruktør 

Kurset er en del af den proces, man skal igennem for at kunne certificeres til PODD-

instruktør. 

Vi er kun 4 certificerede PODD instruktører i Europa og håber, at flere som har arbejdet med 

PODD ønsker at blive certificerede til at afholde introduktionskurser. 

Vi vil opfordre til at give os en foreløbig og ikke bindende tilbagemelding på deltagelse i 

Holland, af hensyn til planlægning af kursussted, flybilletter m.v., gerne inden 1. marts. Send 

os en mail eller tilmeld jer via www.podd.eu.  
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5 dages Avanceret PODD-kursus, Norge 

Der arbejdes på at få Gayle Porter til at komme til Skandinavien (Norge) for at afholde endnu 

et 5 dages Avanceret PODD-kursus til November. 

Det ser ikke umiddelbart ud til at der kommer flere Intensive workshops (som i Tønsberg og 

Aalborg), men at Gayle Porter fremover kun afholder 5 dages Avancerede workshops (og i 

samme forbindelse sandsynligvis deltage i 2-dages introduktions kurser som led i certificering 

jfr. nedenfor). 

- - - o - - - 

Certificeringsproces 

En certificering indeholder (ud over Avanceret workshop) en case, som diskuteres med Gayle 

Porter, samt at man sammen med Gayle holder et 2-dages introduktionskursus. 

For interesserede kan det være en mulighed at starte en certificerings proces i foråret og 

derfor deltage i Avanceret workshop i Holland i juni. Det vil så give mulighed for, næste gang 

Gayle Porter kommer til Europa, at få gennemført et introduktionskursus (og dermed deles om 

rejseudgifter).  

 

 

 

Der er begrænsede pladser på de to kurser, så vi vil opfordre til at alle ikke venter til efteråret, 

og måske ender med ikke at få plads på kurset. 

 

Edda Medici / Gert Krabsen 
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