Danske Hospitalsklovnes hospitalsklovneuddannelse er en mesterlæreuddannelse, som tager halvandet
år. Uddannelsen består af undervisning og træning på moduler, enkeltstående uddannelsesdage og
praktik på de afdelinger og steder, vi som forening, dagligt besøger. Undervisningen bliver udført af folk
fra vores eget artistiske- og programteam samt håndplukkede undervisere fra hele verden. Under
uddannelsen har alle lærlinge to erfarne hospitalsklovne tilknyttet som mestre. I løbet af uddannelsen vil
man blive klædt på til at være hospitalsklovn hos Danske Hospitalsklovne.

Den specifikke uddannelsesplan for hold 11, 2022-2024, findes længere fremme i dette dokument.
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Vi åbner for ansøgninger i efteråret 2021. Fra november og frem til

, er det

muligt at sende sin skriftlige ansøgning via Jobindex.
Vores rekruttering foregår således:
1.

De interesserede sender en skriftlig ansøgning til via jobannoncen (link tilgængeligt fra 1.
november) senest
Den skriftlige ansøgning skal indeholde: CV,
motivation, et billede i civil, link til videopræsentation, kontaktoplysninger og cpr-nummer.
Panelet læser alle ansøgninger igennem.
2. Herefter inviteres ca. 40 personer til 1. optagelsesprøve, som afholdes i perioden
på Vanebrudspalæet i Aarhus og
i København (placering
ukendt). Her skal ansøgere forberede og fremføre 3-4 minutters artistisk visning. Ansøgeren har
friheden til selv at bestemme, hvad visningen indeholder, men vi vil gerne se, hvem du er, og
hvad du kommer med.
3. Herfra går omkring halvdelen videre til 2. optagelsesprøve, som foregår i
på
Musholm kursuscenter i Korsør. Vi indlogerer alle inkl. panelet, så vi kan lære hinanden at
kende. Sidst men ikke mindst, voterer panelet og få dage efter 2. optagelsesprøve får alle
besked om, hvorvidt de har fået en plads på holdet.

•

36 undervisningsdage, fordelt på:
o

1 velkomstmøde

o

27 dages træning fordelt på seks modulophold bestående af 3-5 dages
sammenhængende undervisningsdage. Herunder 4 MU-dage (træningsdage for både
lærlinge og deres mestre forud for de to praktikperioder)

o

8 U-dage (enkeltstående uddannelsesdage)

•

75 praktikdage (honoreret)

•

Individuel supervision

•

Løbende evalueringssamtaler

•

4 coachingbesøg

•

6 regionsmøder med gruppesupervision

•

4 efteruddannelseskurser med gruppen af de erfarne hospitalsklovne

•

Deltagelse i mindst tre eksterne events for foreningen, f.eks. foredrag, klovneløb m.m.

Uddannelsen til at blive hospitalsklovn hos Danske Hospitalsklovne er 1,5-årig og påbegyndes i foråret
2022 og forventes afsluttet i sommeren 2023.
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Prisen for at deltage på uddannelsen er kr. 25.000, der bl.a. går til undervisning og ophold på
uddannelsesmodulerne samt transport til og fra uddannelsesstederne.

Uddannelsen af hold 11 er tilknyttet Danske Hospitalsklovnes Artistiske team, som står for arrangering
og eksekvering af al undervisning. Hver hospitalsklovnelærling får desuden tilknyttet to mestre, som vil
guide lærlingene under uddannelsens to praktikforløb. En del af undervisningen indeholder særlige
øvelser med mestrene, for at skabe et trygt og solidt samarbejde.

Under hele uddannelsen har hospitalsklovnelærlingen to mestre, som har til opgave at støtte og guide
lærlingen – særligt under de to praktikker. Lærlinge og mestre udvikler ofte et meget tæt samarbejde
gennem uddannelsen.
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Her vil lærlingene få en grundlæggende introduktion til foreningen og vores arbejde, ligesom de vil
blive sat ind i retningslinjer og vilkår, og få log in til foreningens intranet. På dette møde underskrives
foreningens uddannelsesaftale, så dette er således den officielle start på uddannelsen. Herudover vil
lærlingene få udleveret en lille startpakke bestående af diverse dokumenter, redskaber og litteratur,
som de vil få brug for under hospitalsklovneuddannelsen.

Fem dages kursus med fokus på grundtræning i hospitalsklovnens metoder og virkemidler. Vi skal
optimere lærlingenes lyttende tilstand og intuition. Der vil blive arbejdet med klovnefiguren,
kostume, ærlighed og det at lege. En af dagene møder lærlingene den ene af deres to mestre (MUdag) og vi sørger for at de får en grundig introduktion til den forening de nu er en del af.
Inden det første modul og mellem Modul 1 og 2 vil lærlingene få nogle hjemmeopgaver, hvor de
blandt andet skal med en af deres mestre på arbejde to gange.
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Fem dages kursus med videre fokus på at finde sin klovnefigur/karakter og det at arbejde i par.
Lærlingene vil også blive introduceret til foreningens klovnemetode. Derudover undervises lærlingene
i børns udvikling, sprog, mestring og smerte-håndtering. De får også en grundig introduktion til
sundhedsvæsenet som tværfaglig arbejdsplads; hvilke faggrupper skal de samarbejde med, den
generelle organisering og kendskab til de juridiske aspekter såsom tavsheds- og indberetningspligt.
En af dagene møder lærlingene den anden af deres to mestre (MU-dag 2.0).
Mellem modul 2 og 3 vil lærlingene få nogle hjemmeopgaver, hvor de blandt andet skal med deres
mestre på arbejde to gange.

Flere informationer kommer

Flere informationer kommer

Deltagelse i minimum tre af foreningens eksterne events, herunder Klovneløb, foredrag eller andre
events. Vil ofte foregå sammen med mestre og andre lærlinge.

Lærlinge deltager i et udlandsophold, hvor de modtager undervisning af anerkendt underviser.
Artistisk leder og undervisere deltager også.

Flere informationer kommer

Mere info om emne og underviser følger.
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To ugentlige praktikdage sammen med erfarne hospitalsklovne, de tilknyttede mestre, hvor
lærlingene følger deres skemalagte vagter.

Seks møder fordelt på perioden uge 34, 2022 – Uge 32, 2023. Det er den tilknyttede Tovholder som
indkalder til regionsmøder og gruppesupervision. Lærlinge deltager på lige fod som de uddannede
hospitalsklovne.

Flere informationer kommer

Mere info om emne og underviser følger

Mere info om emne og underviser følger

Mere info om emne og underviser følger

Mere info om emne og underviser følger

To ugentlige praktikdage sammen med erfarne hospitalsklovne, de tilknyttede mestre, hvor
lærlingene følger deres skemalagte vagter.

Mere info om emne og underviser følger

Emne: Klovnen virker.
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Helle Nygaard kommer og fortæller om sin forskning i børne smertehåndtering ved
hospitalsklovnens tilstedeværelse.

Mere info om emne og underviser følger

Mere info om emne og underviser følger

En dag med fokus på overgangen fra Lærling til hospitalsklovn, hvad betyder det i praksis? Der skal
underskrives en samarbejdsaftale og så vil vi gerne høre lidt om hvordan I har oplevet
uddannelsesforløbet.

Mere info om emne og underviser på efteruddannelsen følger. Traditionen tro afholdes dimission
under festlige rammer, hvor alle foreningens ansatte inviteres.
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