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Aftale for BB-uddannelse 
Jeg har gjort mig bekendt med BB-uddannelsens indhold og struktur og ønsker at indgå i en bindende 
aftale om grunduddannelsen i BevidsthedsBerøring 2020 – 21. 

Undertegnede elev: __________________________________ og Bjørn Herold Olsen, DKUC, 
indgår i dag forpligtende aftale om et uddannelsesforløb på 2 moduler à 6 mdr. i BevidsthedsBerøring. 

Jeg ønsker også at tage praktikåret, 3. modul, på 6 - 12 mdr. i forlængelse af grunduddannelsen (senest 
3 mdr. efter grunduddannelsen), hvilket er nødvendigt for at kunne blive certificeret BB-facilitator (BB-
terapeut) med ret til at benytte betegnelsen BevidsthedsBerøring (BB) samt BB-logo:  Ja: ___ Nej: ___ 

Der betales forud for hvert kursus eller kontant på førstedagen af kurserne - eller som en fast månedlig 
bankoverførsel første bankdag i måneden i følge skriftlig aftale. 

• Jeg er klar over, at BB-uddannelsen kræver engagement, tid og planlægning, og at der ikke er
plads til at tage andre uddannelser samtidig. Mindre enkeltkurser eller retreats er dog undtaget.

• Perioden kan ikke forlænges, da uddannelsen er planlagt for et hold ad gangen, men ved evt.
sygdom eller anden force majeure kan et evt. mindre fravær erstattes med anden undervisning fx
supervision med tilsvarende betaling.

• Jeg er indstillet på at læse alt obligatorisk materiale lige fra starten.
• Der er to mindre skriftlige eksamener i anatomi og eksistentiel anatomi samt en skriftlig prøve i

det underviste (kursusmappens indhold).
• Alle kurser starter præcist - oftest med en indledende runde, hvor det er vigtigt at alle er med.
• Er fraværet mere end 10% kan uddannelsen ikke godkendes.
• Jeg er klar over, at praktikdelene (egensessioner, øvesessioner, supervisioner, øvegrupper,

læsestof og samtaletimer) skal indlægges og fordeles jævnt i hvert modul. Det er min opgave at
planlægge alt dette i god tid dvs. senest imellem de to første kurser. Samtaletimerne i DKUC er
bl.a. beregnet til studievejledning.

Der sker en personlig evaluering og godkendelse inden praktikåret og ved den endelige certificering, og 
jeg er klar over, at jeg kan blive bedt om at tage flere kurser, egensessioner, vejledninger eller 
samtaletimer, hvis DKUC finder, at der er faglige eller personlige kvalifikationer, der skal opjusteres. 
Dette kræver tilsvarende betaling. 

DKUC forbeholder sig ret til at være fleksibel mht. uddannelsens planlægning og indhold, da dette 
erfaringsmæssigt skal ændres med jævne mellemrum for at leve op til den generelle samfundsmæssige og 
menneskelige udvikling samt elevernes behov. Det er en del af BB-konceptet at videreudvikle og forny 
både fag og uddannelse, så undervisningen forbliver samtidsrelevant. DKUC forbeholder sig ret til i 
enkelte tilfælde at ændre kursusplanen, hvis der bliver behov for det.

Jeg ønsker at få en betalingsordning for kurserne over      år. 
Der skrives i så fald en selvstændig betalingsaftale. 

Søborg d. ____ / ____ / 20_____ 

_____________________________________       ___________________________________ 
            Elev                                                                   Bjørn Herold Olsen, DKUC 
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