
 
Neurorehabilitering Selma Marie tilbyder igen den specialiserede 

 
Efteruddannelse i neuropædagogik/neurorehabilitering 

34 kursusdage fra januar 2024 til december 2024 
 
Du vil bl.a. møde Dorthe Birkmose, Charlotte Glintborg, Tina Haren, 
Rikke Sørensen, Iben Ljungmann, Ann-Marie Low, Ro J. Robotham, Bruno 
Vinther, Louise Brückner Wiwe, Hanne Gullestrup, Eline Hyldager – samt 
flere specialister fra Neurorehabilitering Selma Marie. 
 
Uddannelsen tager udgangspunkt i neuropædagogik og neuropsykologi. 
Målet er at alt viden på uddannelsen, fører til en endnu bedre praksis.  
Vi arbejder ud fra deltagernes egne cases, så viden kan overføres direkte 
til arbejdet med borgerne og arbejdspladsen. Uddannelsen slutter af med 
en individuel opgave fra alle kursisterne.  
 
Uddannelsen retter sig mod alle der arbejder med mennesker med 
hjerneskader eller andre funktionsnedsættelser.  
 
 

 

 
 
 



Hvor: Kurset afholdes på Lautrupvang 12 i Ballerup, tæt på S-tog og 
gratis p-pladser.  

 
Hvornår: Kurset vil foregå over 34 mandage fra kl. 9 – 15. 
 
Hvor mange: Der er plads til 24 kursister på holdet – og der er tilmelding 

efter ’først-til-mølle’-princippet.  
 
Tilmelding: Tilmelding sker ved at sende en mail til malene@mariehjem.dk  

Med følgende oplysninger: 
• Navn, mailadresse og telefonnummer 
• Arbejdspladsens navn, adresse, CVR nr. og EAN nr.  

 
Pris:  32.000 kr. pr. deltager der betales i to rater. 

Uddannelsen er momsfritaget. 
  

Betalingsfrist d. 1. oktober 2023 (16.000 kr.) og d. 1. januar 
2024 (16.000 kr.) Tilmeldingen er bindende for hele 
uddannelsen efter betaling af 1. rate, også selvom at 2. rate 
først skal betales i 2024. Navnet på tilmeldingen kan dog 
ændres efterfølgende.  

 
 
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfrist d. 1. september 2023. Det er stadig muligt med 

eftertilmeldinger efter d. 1. september, hvis der er ledige 
pladser.  

 
 
Program: Opdateres løbende på vores hjemmeside: 

https://selma.mariehjem.dk/efteruddannelse-i-
neurorehabilitering-og-neuropaedagogik-2024/ 
Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 

 
Corona: Hvis der kommer Corona-restriktioner, og vi ikke må samles 

eller andet, flyttes de pågældende dage. Undervisningen kan 
dog foregå på Teams, hvis underviserne ønsker dette.  

 
Uddannelsesbevis: Der udstedes uddannelsesbevis efter endt uddannelse.  
 
 
Litteratur m.m. Inden kurset lægges forslag til litteratur m.m. ind på 

hjemmesiden 
 
 

Vi glæder os til en spændende uddannelse. 
 

 
Malene Skov   Bodil Toft 
Forstander og kursusansvarlig   Souschef og underviser 
Tlf. 21 54 50 16   Tlf. 23 69 57 41 
malene@mariehjem.dk  bodil@mariehjem.dk  
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