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Den forretningsmæssige side af konsulent- og kursusaftaler  
 
Sten Clod Poulsen, Chefkonsulent, cand. psych. MetaConsult, Fruegade 19 B,  4200 Slagelse, 
Tlf.31507047, www.metaconsult.dk , info@metaconsult.dk 
 
De følgende informationer er vejledende. De konkrete beløb afhænger af opgaven og nærmere aftale 
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Aftaler om indhold 
Indholdet af  konsulentbistand til projekter aftales ved nærmere samtale på personlige møder. Ved 
mindre arrangementer – halve og hele kursusdage, foredrag og lignende - foretages aftalerne på  
telefonmøde.  Hvis der ønskes forberedende møder om enkeltstående arrangementer faktureres møde- 
og forberedelsestid. I tilfælde af, at der ved et sådant arrangement er en rejsetid til mødestedet på 
mere end en time faktureres rejsetiden med 300 kr. i timen.  Rejsetiden til selve det aftalte 
arrangement – foredrag, kurser, konsulentarbejde – faktureres normalt ikke med mindre der er tale 
om et job af meget begrænset karakter. Og det oplyses på forhånd. Alle prissatte elementer af kurser 
hhv. konsulentydelser aftales før ydelsen leveres. Der kommer ikke efterhængende økonomiske 
overraskelser. Hvis der efter indgået aftale med konsulenten ændres på arbejdets omfang og vilkår er 
situationen anderledes. I så fald må aftalen  genforhandles.  

Pædagogiske dage 
Pris hele dage (8-16 eller 9-17):  

 
Honorar 14 000 kr. 
 
Printfil med kursusmateriale 900 kr.  
 
Moms 

 
Rejse/overnatning. (Fortrinsvis tog, DSB 1 og taxa, ellers i bil/fly, hotel).  

 
Pris halve dagskurser (dog afhængigt af hvor mange timer. Forholdet er det, set fra konsulenten, at 
halve dage beslaglægger hele dage og at rejsetiden kan være lige så omfattende. 
 

Prisen for et kursus over 3 timer f.eks. kl. 9.-12. er 8000 kr. Og 4 timer - f.eks. 13-16. er 
9000 kr.   
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Printfil med kursusmateriale 900 kr.  

 
Moms  

 
Rejse/overnatning. (Fortrinsvis tog, DSB 1 og taxa, ellers i bil/fly, hotel). 

Foredrag 
 

Honorar 8-10 000 kr. - afhængigt af varighed, forberedelsesarbejdet, om der er 
diskussion efter mv.  
 
Printfil med kursusmateriale 900 kr.  

 
Moms 

 
Rejse/overnatning. (Fortrinsvis tog, DSB 1 og taxa, ellers i bil/fly, hotel). 

Sparring, coaching og supervision  
 

1500 kr. i timen plus moms og rejse/overnatning.  
 

Dog således at honoraret mindst tilsvarer 3 timers samlet indsats på grund af rejsetiden, som kan være 
betydelig og fordi dagen - hvis der er rejsetid - bliver reserveret som helhed og ikke kan bruges til 
andet. Her kan påløbe 300 kr. i timen for rejsetiden afhængigt af omfanget af mødetiden og 
afstanden. 

Tilpassede kursusdage ud fra MetaConsults egne kurser 
For eksempel hvis en skole ønsker at afholde MetaConsults teamkoordinatoruddannelse for skolens 
egne teamkoordinatorer på skolen eller i lokaler, som skolen står for at reservere. Skolen står da for 
betaling af lokaler og forplejning.  
 
 Hver enkelt kursusdag 16 000 kr.  
 

Printfil med kursusmateriale 900 kr.  
 
 Moms 
 

Rejse/overnatning. (Fortrinsvis tog, DSB 1 og taxa, ellers i bil/fly, hotel). 

Løbende arbejdstimer 
Forskelligt arbejde på projekter, møder, længere telefonsamtaler/telefonmøder, observation, 
interview, analytisk gennemtænkning af en problemstilling, modeludvikling, samarbejde omkring 
pædagogiske eksperimenter og udviklingsarbejde, kritisk analyse og sparring på tekster, 
evalueringsundersøgelser, erfaringsopsamlinger, læsning og idegivning til tekster, direkte 
udfærdigelse af tekster – f.eks. forslag til bedre opgaveformuleringer til lærerteam, notatskrivning og 
særligt krævende forberedelsesarbejde - 950 kr. i timen plus evt. rejseudgifter plus moms. Minimum 
tre timer samlet når det foregår på projektstedet.  

Rejsetid 
Normalt fakturerer jeg som nævnt i indledningen ikke rejsetid. Dog undtaget ved meget korte 
engagementer (få timers coaching/møde) langt væk fra Slagelse. Her tillægges som ovenfor nævnt 
300 kr. plus moms pr. rejsetime regnet mellem MetaConsults kontor og kundens adresse.  
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Større projekter 
Ved mere omfattende projekter, hvor en række arbejdsdage skal reserveres, betales 1/3 forud ved 
kontraktens underskrivelse, 1/3 midtvejs i projektet og 1/3 ved aflevering af slutrapport/afslutning af 
projektet. Slutrapportens omfang skal være præciseret. Slutdatoen skal være aftalt før start.  

Længerevarende projekter af uvist omfang 
Ved længerevarende projekter faktureres månedligt. Det kan f.eks. være et teamudviklingsprojekt, 
hvor projektets indhold og varighed aftales efterhånden som det viser sig, hvorledes de enkelte team 
fungerer og hvor meget konsulentbistand de har brug for. Der fremsendes hver måned en detaljeret 
tabelopstillet oversigt over hvad, der er brugt af tid og til hvad. Ned til det enkelte kvarter.  
 
Den skriftlige aftale 
Når projektet er aftalt ud fra fremsendt projektbeskrivelse bedes skolen/uddannelsesinstitutionen 
sende en bekræftelse af aftalen hertil på institutionens brevpapir hhv. mailformular, så jeg har de 
administrative oplysninger samt: Tid, sted, indholdsoverskrift og økonomisk aftale. Så kontrasignerer 
jeg aftalen og sender den til jer så begge parter har en skriftlig aftale. Husk at oplyse EAN-
lokationsnummeret.   

Flytning af dato  
Når datoen for et arrangement er aftalt med MetaConsult indebærer det at MetaConsult har reserveret 
datoen og siger nej til andre kunder, som har søgt at aftale et job på den dato.  
 
I tilfælde af, at datoen for en kursusdag flyttes af kunden fakturerer MetaConsult derfor 
arrangementet som oprindeligt aftalt og gennemfører arrangementet senere (dog inden for et år) efter 
ny datoaftale uden ny fakturering men blot med afregning for udgifter til undervisningsmaterialer, 
rejse evt. overnatning.  

Aflysninger 
Ved aflysninger efter at skriftlig aftale er indgået faktureres det halve af det aftalte honorarbeløb. I 
tilfælde af at kunden alligevel senere (inden 12 mdr.) ønsker at afholde arrangementet –  faktureres 
det med den anden halvdel af det aftalte honorar samt materiale, rejse- og opholdsudgifter, 
 Samt tidsskriftartikler og debatkronikker. Se hjemmesiden: Startside, Forlag og Downloads. 
 
 

CV OG PUBLIKATIONSLISTE FOR 
CAND. PSYCH. CHEFKONSULENT STEN CLOD POULSEN 

 
 
 
Uddannelse: Uddannet som cand. psych. med  specialisering  inden for psykologisk- 
pædagogisk forskning. Videreuddannelse: Studieophold v. Institut for organisation og 
arbejdssociologi KHH. I en årrække deltagelse i intensive konsulentuddannelser inden for 
gestaltpsykologi og systemisk psykologi. 

 
Konsulentarbejde og selvstændig: Konsulentarbejde fortrinsvis i uddannelsessektoren. 
Konsulent hos erhvervspsykologerne „Kjær & Kjerulf“ i 1990-1991 med opgaver i 
erhvervsvirksomheder. Fra 1991 selvstændig og direktør for „MetaConsult“ med 
konsulentarbejde primært i uddannelsessektoren. Medlem af “Netværkstedet” et 
selvudviklende netværk af professionelle konsulenter. 

 
MetaConsults virksomhedsområde: Ny læringstænkning, metoder og modeller om 
kompetenceudvikling og intensivering af læring. Kreativitet og innovation. Læringsstil og 
elevplaner. Uddannelse af teamkoordinatorer i lærerteam. Udvikling af lærerteam. 
Lederteambuilding og pædagogisk udvikling i skoler og uddannelsesinstitutioner. Ledelse af 
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selvstyrende lærerteam og af teamkoordinatorer. Ledelse af udviklingsprocesser. Social kapital. 
Kollegial supervision. Empiriske erfaringsopsamlende evalueringsprojekter. Se kundeudtalelser på 
hjemmesiden. 

 
Aktuelt interesseområde: 1) Læring og læreprocesser og mål for læring og kompetenceudvikling. 2) 
Uddannelse og supervisering af teamkoordinatorer og lærerteam. 3) Vejledning af skoleledere mht. 
formulering af teamopgaver og supervision af lærerteam. 

 
MetaConsult Forlag: MetaConsult omfatter tillige et forlag, der har udgivet bøger, teksthæfter, 
træningsvejledninger, pædagogiske posters og videofilm se webside. Seneste bogudgivelser 
er: 

 
 

Poulsen, S. C. Teamkoordinatoren: Den kollegiale udviklingsaktør i skoler og 
uddannelsesinstitutioner. Slagelse: MetaConsult Forlag, 2014 , ca. 277 s. Pris fra 
forlaget 345 kr. plus forsendelse 80 kr. ved køb direkte fra forlaget. 

 

 
 

Poulsen, S. C. Tilegnelse af boglige fagkundskaber. Slagelse: MetaConsult, 2006, 300 
sider, pris  345 kr. plus forsendelse 80 kr. ved køb direkte fra forlaget. 

 
 

Poulsen, S. C. Målstyret kompetenceudvikling i undervisning og læring Slagelse: 
MetaConsult, 2002, 330 sider, 295 kr. Plus forsendelse 80 kr ved køb direkte fra 
forlaget. 

 

 
 

Poulsen, S. C. Ledelse af selvstyrende lærerteam / Ledelse i selvstyrende lærerteam 
Slagelse: MetaConsult, 2012. 3. let reviderede udg., 236 s. 295 kr. Plus forsendelse 8o kr. 
Bogen kan købes som udprint i ringbind for 295 kr. CD med bogens som e-bog og 
teamværktøjer kan købes separat ell. sammen. 
 
Poulsen, S. C. Nye læringsrum og fleksible tilrettelæggelsesformer i 
voksenuddannelserne ved VUC Sønderjylland. 2004, 113 sider A4 format. Kan 
downloades fra MetaConsults hjemmeside. 

 
22 temahæfter: Se www.metaconsult.dk/Download 
 
 

Samt tidsskriftartikler og debatkronikker. Se hjemmesiden: Startside, Forlag og Downloads. 
 
Forskning: Empirisk forskning, begrebs-, model- og teoriudvikling vedrørende læring bl.a. i 
klasseværelset, læringskompetencer og studiekompetencer, motivationsudvikling, nye pædagogisk-
metodiske undervisningsformer, studieforløb og frafald, den kulturelle ramme om læring, 
lærerpersonlighedens betydning i undervisningen, livsformernes møde i uddannelsesinstitutioner og 
skoler mv. Videnskabelige og praktisk-pædagogiske publikationer om læring, studiekompetencer, 
voksenundervis-ning, projektpædagogik mv. 

 
Akademisk merit: Ved lektorbedømmelse vurderede professor Bjarne Wahlgren og professor 
Mogens Nielsen m. fl. forskningsindsatsen til at ligge mellem licentiat- og doktorniveau. 
Videnskabelige kvalifikationer blev senest vurderet og lektorkompetencen anerkendt, da jeg i år 
2000 i et halvt år var lektorvikar ved Dansk institut for Gymnasiepædagogik / Syddansk 
Universitet. I forbindelse med  bogskrivning omfattende studier af teoretisk og empirisk 
forskningslitteratur om læring og læreprocesser i perioden 2000-2014. 

 

http://www.metaconsult.dk/Download
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Ansættelser: Psykologisk-pædagogisk forsker ved Danmarks pædagogiske Institut, Institut for 
Pædagogik ved Københavns Universitet og ved Danmarks Lærerhøjskole (ekstraordinær lektor i 
voksenpædagogik). Gæsteophold ved Institut for organisations- og arbejdssociologi 
ved Handelshøjskolen i København 

 
Undervisningserfaring og kendskab til uddannelsessystemet: Omfattende praktisk 
undervisningserfaring og et bredt kendskab til hverdagens undervisning ved mange typer 
skoler og uddannelsesinstitutioner overalt i Danmark, dels fra observation og dels fra 
interview og supervisering af lærerkræfterne. 

 
 
 

MetaConsult  -   Fruegade 19 B   -  4200 Slagelse  -  Mobil 31507047  
info@metaconsult.dk - www.metaconsult.dk 
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