
BEVÆGELSESPÆDAGOGUDDANNELSEN

2-ÅRIG SU GODKENDT 
UDDANNELSE I KROP, 
BEVÆGELSE OG FORMIDLING

Informationsmøde
Tirsdag 10. maj 2016
18.00-19.00: Informationsmøde  

v. uddannelsesleder Henriette Bolt.
19.20-20.20: I form træning med Irene Jørgensen.

Uddannelsen er privat. 
Du kan læse om pris på hjemmesiden.



ET LÆRINGSMILJØ MED DYBE RØDDER OG HØJT TIL LOFTET.

Man vælger studiet, hvis man ønsker et liv i 
bevægelse og et arbejdsliv med stor selvstæn-
dighed, variation og frihed. 

På Gotvedinstituttet kan du få en 2-årig videre-
gående SU- godkendt uddannelse. Vi arbejder 
med sammenhængen mellem kroppens funk-
tioner og den personlige oplevelse. Undervis-
ningen på Gotvedinstituttet hviler på et hel-
hedssyn og et naturvidenskabeligt grundlag 
hvor vi vægter teori og praksis lige højt. 

På Gotvedinstituttet har vi valgt et liv i bevægelse 
– hele livet, fordi vi ikke kan lade være og fordi vi 
gerne vil dele oplevelsen med andre. Bevægelse 
skal for os være lystbetonet og bygge på en teori 
der holder. Når så mange mennesker har proble-
mer med kroppen, skyldes det i vore øjne at den 
ikke prioriteres. Derfor er det en forudsætning 
for en sund og velfungerende krop at blive op-
mærksom på egne bevægelsesvaner, og finde 
tilbage til det naturlige bevægelsesmønster.
Der undervises i anatomi og fysiologi på højt 
niveau med udgangspunkt i bevægelsen og 
med formidling i sigte. For at kende andre, må 
man kende sig selv. Derfor har vi fag som mas-

sage og proces, hvor man kommer tæt på sig selv 
og andre, hvilket er en forudsætning for at blive en 
god voksenunderviser.

På uddannelsen lægger vi stor vægt på at udvikle 
undervisere som bevarer egen integritet og per-
sonlighed. Vi uddanner undervisere som bliver i 
stand til at udnytte personlige potentialer på et 
bredt fagligt fundament.

Uddannelses blev stiftet af Helle Gotved i 1958.

Så hvis du er til kropsbevidsthed, træning, 
dans, massage og personlig udvikling er dette 
måske uddannelsen for dig.

Kontakt Henriette på 
uddannelsen@gotved.dk for information om opta-
gelse eller læs på hjemmesiden.

Gotvedinstituttet
Vodroffsvej 51
1900 Frederiksberg C 
Telefon: 3535 2019 
kontor@gotved.dk 
www.gotved.dk
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