
CT-uddannelse individuelt forløb 
Stå i mesterlære og få din egen uddannelse

Grunduddannelse Antal Timer Timer i alt Pris Pris samlet

Samtaletimer (Planlægning) 3 1 3 800,00 kr. 2.400,00 kr.

Introdag med demo* 1 5 5 800,00 kr. 4.000,00 kr.

Undervisningsdage* 7 3,5 24,5 800,00 kr. 19.600,00 kr.

Supervisioner 6 2 12 1.600,00 kr. 9.600,00 kr.

Egne CT-sessioner 6 2 12 1.600,00 kr. 9.600,00 kr.

Ialt 45.200,00 kr.

Betalt over1 år 12 3.766,00 kr.

Betalt over 2 år 24 1.883,00 kr.

Betalt over 3 år 36 1.255,00 kr.

Indtægter v. sessioner 10 1,5 15 500,00 kr. 5.000,00 kr.

CT-uddannelse ialt 56,5 40.200,00 kr.

En privatundervisning kan se sådan ud: 
• Indledende samtale.  
• Planlægningsmøde. 
• 1 introdag eller -aften med frivillig 

klient. Evt. Introweekend ved flere 
elever. 

• 7 halve dage eller aftener med frivillige 
klienter. 

• 1 - 4 uger  mellem kurserne efter 
aftale. 

• 6 egne CT-sessioner à 2 timer. 
• 6  supervisioner à 2 timer. 
• 3 samtaletimer (studievejledning) 

Praktik  
• 10 øvesessioner i egen klinik. 
• Der skal skaffes øveklienter til 

undervisning og supervisioner. 
• Supervisioner, egne sessioner og øve-

sessioner skal fordeles jævnt mellem 
kurserne.  

• Læsestof og skriftlige opgaver 
hjemme.

Som individuel deltager  får du en 
personlig  træning tilpasset din 
baggrund og dine behov. 

Du kan med det samme benytte det du 
lærer i dit professionelle virke eller 
hjemme. 

Uddannelsen afsluttes med en 
godkendelse. Der kan forlanges mere 
træning eller egne sessioner, hvis det  
skønnes nødvendigt af faglige grunde. 

Et gennemført undervisningsforløb 
giver ret til efterfølgende at benytte 
CT-logo og navnet CT-Coach.  

Du kan stå på skolens hjemmeside i et 
år – herefter skal der indgås en 
samarbejdsaftale med løbende 
supervision og regelmæssigt engage-
ment i udviklingen af metoden. 

CT-uddannelsen er for fagfolk fra den offentlige sundshedssektor eller den alternative 
branche med mindst 1 års uddannelse og 1 års praktisk erfaring. For  1-4 deltagere.

* Ved 2 og 3 elever deles dette beløb.


