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MIM-P – Marschak Interaction Method og Psychometrics 

• Dato: 3.-4. oktober samt 7. november 2022 
•  Sted: Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte  
•  Tid: 09.00-16.00  
• Alle dage er inkluderet morgenmad fra 08.30, samt frokost og eftermiddagskaffe.  

 
Kursets program  
På dette kursus bliver du oplært i MIM-P og får adgang til det webbaserede program.  

MIM-P er særdeles anvendelig til at blive klogere på, hvordan omsorgsperson-barn relationen påvirker 

barnets udvikling, og hvilken indsats der evt. kan støtte barnets udvikling. Metoden kan altså anvendes 

både i forhold til planlægning af intervention, og den kan indgå som led i en psykologisk undersøgelse af 

børn.  

Kurset er opdelt i to moduler og en certificeringsperiode: 

Modul 1 består af to sammenhængende dage. Her gennemgår vi aktiviteter, setting osv., og du 

introduceres til scoringssystemet og trænes i anvendelsen af MIM-P’s dimensioner og scoringer gennem 

videooptagelser. 

Du får adgang til en hjemmeside, hvor du imellem modul 1 og 2 kan træne i at score ved at streame en 

række MIM-P træningsfilm. 

Modul 2 består af én dags undervisning. 

På dette modul gennemgår vi de spørgsmål, der er opstået i løbet af træningsperioden. Derudover 

forberedes du til certificeringsprocessen. 

Det forventes, at du i den mellemliggende periode har foretaget en MIM-P optagelse og scoret de 

webbaserede træningsfilm. På kursusdagen arbejdes der med spørgsmål om egne cases og træningsfilm.  

Herefter har du tre måneder til at score certificeringsfilmene. Når alle film i løbet af denne periode samlet 

er scoret min. 70 % korrekt og inden for et defineret interval, modtager du et certifikat. 

Det er i forbindelse med tilmelding til oplæringskurset muligt at tilkøbe en MIM-P kuffert med materialer 

og MIM-P aktivitetskort. 

OBS: Det er en fordel at medbringe en computer dette kursus. 

 

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler 

Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres 

elektronisk via EAN nummer. 

Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. 

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb. 

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets 

start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.  
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Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig 

gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende. 

Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk 

 

Samtykke ifm. deltagerliste 

Når du tilmelder dig et kursus, accepterer du samtidig, at nedenstående oplysninger bliver delt med dine 

medkursister på en deltagerliste, der bliver sendt ud inden start. Disse oplysninger bliver også delt, hvis du tilmelder 

en eller flere kolleger med deres oplysninger. Tilmelder du en anden person, er det dit ansvar at have indhentet 

samtykke til dette, inden du tilmelder dem. 

Navn 

Virksomhed 

E-mailadresse  
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