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________________________________________  
 

 

Uddannelse 

 

 

2018 - 2019     Imagoterapeutuddannelse, Ved Dansk Imagocenter 

 

• Konflikthåndteringsmetoder 

• Parterapi med udgangspunkt I de subkortikale lag 

•  

2016 - 2017     Certificeret Core Dynamics Coach, Coach2Manage 

 

 

• Teknikker til stress og angst i de autonome lag 

• Arbejde med følelsesmæssigt ubehag 

• Reducering af følelsesmæssige overreaktioner 

 

 

 

2016 - 2020  Biologisk traumeterapeutuddannelse, Skolen for psykosomatik 

          

 

• Biologisk traumearbejde i de ordløse lag 

• Arbejde med kropslige tilstande 

• Den neuroaffektive forståelse for traumeerindring 

 

 

 

2015 – 2016      Theraplay terapeut uddannelse, Theraplay Danmark 

                   Igangværende certificering 

 

• Den tidlige dyadiske tilknytning 

• Legeterapi i de ordløse tilstande 

• Screening af børn og deres voksne 

 

 

 

2012- 2016        PUC – psykoterapeutisk uddannelsescenter 

   Gennemsnit 11,0 (7-skala) 

 
                        Uddannelse som neuroaffektiv psykoterapeut: 

 

• Relationsforståelse og den tidlige tilknytning 

• Hjernens opbygning og de tre hjerneniveauer 

• Sammenhæng mellem krop og hjerne 

• Terapeutiske interventioner 

 

 

 

 

 

 
 

Curriculum Vitae for Malene Schiøtz 
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2009-2011 PD (pædagogisk diplom) i psykologi, Professionshøjskolen UCC 

Gennemsnit 10,7 (7-skala) 

 

• Udviklings- og personlighedspsykologi 

• Kognitions- og neuropsykologi 

• Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser  

• Pædagogisk-psykologisk intervention, børn og forældre 

• Videnskabsteori og pædagogik 

 

 
 

 

2009-2011  2-årig uddannelse i miljøterapi, Professionshøjskolen UCC   

                                                                                     Gennemsnit 10,6 (7-skala) 

 

• Metoder i miljøterapi 

• Miljøterapi og miljøterapeutiske tankegange 

• Miljøterapeutiske grundbegreber og forsvarsmekanismer 

• Tilknytning i teori og praksis 

• Gruppeprocesser/dynamik 

• Tilknytningsforstyrrelser, relationsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser 

• Samtaler med børn 

• Familiearbejde og familiebehandling 

• Psykologiens historie 

• Uviklingspsykologi 

• Personlighedsforstyrrelser 

• Videnskabsteori 

 
 

 

1997-2001 Lærereksamen fra Frederiksberg Seminarium 

   Gennemsnit 8,2 (13-skala) 

 

• Linjefag i dansk og engelsk 

 

1994-1996 HF student fra Tårnby Gymnasium 

 

 

 

 

Relevant erhvervserfaring 

 

 

 

2015 -  Rum for Trivsel; Egen praksis med terapi og coaching i Vordingborg 

 

Rum For Trivsel er en en-mands virksomhed, hvor jeg samarbejder med 

kommuner over hele landet, herunder bla. Vordingborg, Guldborgsund, Lolland, 

Skive, København og Odense. Jeg samarbejder med kommunerne om terapi og 

supervision af deres plejefamilier. Der er ofte både stress og angstproblematikker 

forbundet med det at være plejeforældre, og plejebørn. Således har jeg effektive 

teknikker til at afhjælpe disse problematikker hos både børn og voksne. 

For at styrke det relationelle bånd mellem børn og deres voksne bruger jeg ofte 

theraplayterapi. 

Ud over plejeforældre, har jeg en del andre klienter, som kommer til mig med 

stress og angstproblematikker, og således er det inden for disse felter meget af 

min erfaring ligger. 
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Primo 2017 – Ultimo 2018  

Behandlingsansvarlig psykoterapeut, Undervisnings- og behandlingstilbud – 

Kobberbakkeskolen, Næstved 

 

• Theraplayterapi med børn og deres voksne 

• Tilrettelæggelse og implementering af målrettet behandlingsarbejde 

• Støtte til planlægning af adækvat undervisning 

• Facilitering af undervisnings- og behandlingsrelevante rammer 

• Tilrettelæggelse og afholdelse af interne tema- og undervisningsdage 

• Supervision af lærere og pædagoger, grupper, teams og individuelt 

• Familiearbejde 

• Udfærdigelse af behandlingsplaner 

• Tovholder på personaletrivsels tiltag 

• Eksaminator/censor  

 

 

 

 

 

2014 - 2017 Behandlingsansvarlig afdelingsleder BI Grønsund, Stubbekøbing 

 

• Theraplayterapi med børn og deres voksne  

• Tilrettelæggelse og implementering af målrettet behandlingsarbejde 

• Facilitering af behandlingsrelevante rammer 

• Tilrettelæggelse og afholdelse af interne tema- og undervisningsdage 

• Personaleansvarlig og daglig leder 

• Terapeutiske samtaler med udsatte unge 

• Forældresamarbejde 

• Udfærdigelse af statusrapporter 

• Afholdelse af statusmøder 

• Kommunekontakt 

• Udarbejdelse af skemaer og arbejdsplaner 

• Afholdelse af MUS (Medarbejder UdviklingsSamtaler) 

• Faglig sparring med de ansatte 

• Personaletræning 

 

 

 

 

2012- 2014 Miljøterapeut/lærer på døgninstitutionen Elvergården, Næstved 

 

 

• Samarbejde med pædagoger, psykologer, socialrådgiver, forældre 

• Skriftlig udarbejdelse af behandlingsmål og pædagogiske tiltag  

• Supervision i lærerteam og terapeutisk gruppe 

• Skriftlig udarbejdelse af konferenceoplæg, deltagelse på konferencer  

• Behandlingsarbejde og undervisning af skolens interne og eksterne elever 

 

 

 

 

2010-2012 Miljøterapeut/pædagog på DSI Grønsund, Stubbekøbing  

              

• Pædagogisk behandlingsarbejde med relationsforstyrrede unge  

• Udarbejde behandlingsmål for den unge og dennes familie 

• Ugentlige familiesamtaler 

• Miljøterapeutisk tænkning og dynamisk relationsarbejde 
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• Samarbejde med lærere, sagsbehandlere og psykologer 

• Deltagelse i eksterne konferencer med sagsbehandlere, psykologer og forældre 

• Skriftlig udarbejdelse af individuelle behandlingsplaner 

• Ugentlig supervision af DSI Grønsunds psykolog 

• Mentor for nye medarbejdere 

 

 

 

 

2003-2010 Specialundervisnings-/almenlærer på Hjertebjergskolen, Møn 

 

• Teamkoordinator for mellemtrinsteamet 

• Rådgivning til kollegaer vedr. vanskelige børn 

• Pædagogisk vejledning for inklusion af enkeltintegrerede elever i almenklasser 

• Med-koordinator for AKT indsatsen – bl. a oplægsholder på forældremøder i 

forhold til at beskrive, hvad AKT indsatsen handler om 

• Ansvarlig for udarbejdelse af retningslinjer på AKT området.  

• Leder af en intern sorggruppe for børn 

• Samarbejde med PPR Møn (sidenhen PPR Vordingborg) 

• Arbejde med enkeltintegrerede elever i klassen 

• Formidling af LP-modellen til kolleger, internt og eksternt 

• Medtovholder på kommunalt Marte meo pilotprojekt (LP – modellen) 

• Arbejde med social træning af elever i klassen  

• Specialundervisning, enkeltvis og i mindre grupper 

• Udarbejdelse af elevplaner og individuelle undervisningsplaner 

 

 

 

 

 

2002-2003 Lærer på Sværdborg sogneskole, Vordingborg - barselsvikariat 

 

• Klasselærer for 5. klasse 

• Specialundervisning 

• Udarbejdelse af elevplaner og individuelle undervisningsplaner 

• Udvidet forældresamarbejde og udarbejdelse af pædagogiske tiltag pga. 

massive sociale vanskeligheder i klassen 

 

 

 

Kurser/Efteruddannelse 

 

 

• Familierådgivning ud fra den systemiske tænkning (Børns vilkår) 

• Familiearbejde i familier med anbragte børn (internt kursus februar 2013) 

• LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse) 

• Marte meo metoden i anvendelse 

• Magtanvendelse, lovgivning, indgrebsteknikker 

• Social træning: ”Den gode cirkel”, konstruktiv konflikthåndtering 

• AKT-lærer uddannelse (internt – Møn kommune) 

• Forældresamarbejde i den rummelige folkeskole 

• Medicinhåndtering 

• Temadag med Erik Larsen om Miljøterapi i det senmoderne samfund 

• Temadag med Carsten Rene Jørgensen om moderne relationsdynamik 

• Diplommodul i supervision - UCC 

• Mental Førstehjælp, 2 dages uddannelse hos Coach2manage 

 


