
Grund- og overbygningsddannelse 
i Systemisk Opstilling &  
Familieopstilling 

Opstilling er både en filosofi, et livsperspektiv og 

en simpel procesmetode, som kan tilpasses efter 

behov. Er du fx psykolog eller terapeut, kan du 

anvende redskaberne til at arbejde med komplekse 

personlige livstemaer hos dine klienter. Er du 

pædagog, lærer, konsulent, coach, socialrådgiver 

eller på anden måde arbejder med mennesker, som 

har udfordringer, vil du kunne indflette Opstilling 

som et redskab i dit faglige virke.

ISFO    
Institut for Systemisk Opstilling & Familieopstilling 

VELKOMMEN til et dynamisk uddannelsesforløb, som giver et solidt og praktisk 
anvendeligt fundament, hvor du som deltager udrustes med de færdigheder, der 
er nødvendige for at bearbejde personlige, familiemæssige, sociale og karriere-
orienterede temaer. Vi har særligt fokus på et velfunderet teoretisk og tids-
svarende forløb, som vil berige dit personlige ståsted og din aktuelle jobsituation. 
Du vil få redskaber til at bruge metoden i individuelle samtaler såvel som i grup-
perelaterede sammenhænge. 

Uddannelsen  består af i alt 40 undervisningsdage fordelt på 10 moduler over 
2 år. Vi veksler mellem teoretiske oplæg og praktisk læring, hvor deltagerne får 
mulighed for at arbejde med egne temaer. Mellem modulerne etableres der 
superviserede træningsgrupper.

De to uddannelsesår kvalificerer dig desuden til at fortsætte på vores 
certificeringsforløb, hvis du ønsker at bliver certificeret inden for 
Systemisk Opstilling & Familieopstilling.



1. år 2018/19
1. modul:  1. - 4. nov. 
2. modul:  24. -  27. jan. 
3. modul:  25. - 28. april
4. modul:  13. - 16. juni
5. modul:  22. - 25. aug.

2. år 2020
6. modul: 24. - 27. oktober
7. modul: 9. - 12. januar
8. modul: 19. - 22. marts 
9. modul: 4. - 7. juni 
10. modul: 20. - 23. august

Undervisningstider

Torsdage kl. 14.00 – 19.00

Fredage  kl. 10.00 – 18.00

Lørdage  kl. 10.00 – 18.00

Søndage kl. 10.00 – 16.00

Priser, inkl. undervisningmaterialer: 
År 1 + 2 (pr. år):  Kr. 27.500
Certificering:  Kr. 9.500

 1. år: GRUNDUDDANNELSE

1. modul: Relationelle vilkår – om Opstillingens grundlæggende begreber og antagelser.

2. modul:  Forandring indefra – om at bruge metoden i den individuelle kontekst.

3. modul: At stå i det åbne – om at skabe klarhed i kaos og kompleksitet.

4. modul:  Kærlighedens vilkår – om livets dybe prægninger.

5. modul:  At samle trådende – om integration og erfaringsdannelse.

 
 2. år: OVERBYGNINGSUDDANNELSE
 
6. modul:  Livets kilde – om kærlighed, parforhold og seksualitet.

7. modul:  Fordybelse og gruppedynamik – om gruppefeltets betydning for Opstillinger.

8. modul: Den lysende vejs princip – om at bringe Opstillingsmetoden ind i arbejdslivet.

9. modul:  Når livet gør ondt – om at arbejde med misbrug og sygdom.

10. modul: Integration, overgange og afslutninger – om begyndelser og afviklinger.

Som kompensation for transportudgifter tilbyder 
vi deltagere fra Fyn, Jylland  og Bronholm rabat: 

Pris kr. 22.500 pr. studieår.
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