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Retningslinjer for eksamen i forbindelse med Cool Kids certificeringen 

Eksamen til Cool Kids certificeringen består af to dele; en multiple choice quiz og casebesvarelser. 
Eksamenen er placeret umiddelbart efter 3-dages workshoppen. 

 
1. Multiple choice quiz på 22 spørgsmål:  

• Multiple choice quizzen er bestået, hvis 20 af de 22 spørgsmål besvares korrekt. 

• Svares der forkert på mere end 2 spørgsmål, gives der et andet forsøg.  

• Lykkes det ikke i andet forsøg at svare korrekt på 20 ud af 22 spørgsmål, tilbydes en personlig 
feedback og et tredje forsøg mod en betaling på kr. 750 (kr. 500 for op til en halv times feedback 
og kr. 250 i administration). Feedback tilbydes ved fremmøde, telefonisk eller via Zoom/Teams.  

• Hvis det i tredje forsøg ikke lykkes at svare korrekt på 20 ud af 22 spørgsmål, er eksamen ikke 
bestået, og kursisten vil skulle tage certificeringsuddannelsen forfra for at opnå certificering. I et 
sådant sjældent tilfælde må det antages, at der mangler grundlæggende viden om vurdering af 
angst hos børn og unge samt behandlingsprogrammernes anvendelse. 

 

2. To casebeskrivelser med tilhørende spørgsmål, som skal besvares: 

• Besvarelserne forventes at have et omfang på 2-4 sider pr. case. Hver casebesvarelse må således 
maksimalt fylde 4 sider (der er tale om ”normalsider”, dvs. 2400 anslag inkl. mellemrum pr. 
side).  

• Vurderes casebesvarelserne ikke bestået, gives der efter en personlig feedback pr. mail et andet 
forsøg til at besvare spørgsmålene. Kursisten får tre uger til at indsende andet forsøg.  

• Vurderes casebesvarelserne efter andet forsøg fortsat at have afgørende mangler i forhold de 
grundlæggende principper ved Cool Kids behandlingsprogrammet, tilbydes en personlig feedback 
og et tredje forsøg mod en betaling på kr. 1500 (kr. 1000 for 1 times feedback og kr. 500 i 
administration). Feedback tilbydes ved fremmøde, telefonisk eller via Zoom/Teams.  

• Vurderes casebesvarelserne efter tredje forsøg fortsat at have afgørende mangler i forhold de 
grundlæggende principper ved Cool Kids behandlingsprogrammet, vil kursisten skulle tage 
certificeringsuddannelsen forfra for at opnå certificering. I et sådant sjældent tilfælde må det 
antages, at der mangler grundlæggende viden om behandlingsprogrammernes anvendelse. 

 

 


