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Personlige data.
Navn: Jan Petry
Adresse: Bramslykkevej 43, 2.th

2500 Valby
Tlf: 4028 9010
Email: mail@janpetry.dk
Familiære forhold: Ugift, far til voksen datter Josefine.
Bil: Egen bil.
Helbred: Fint tak.
Interesser: Musik, motion, læse (helst bøger skøn- faglitteratur på engelsk), nørde

med hjemmesider og indersiden af computere.

Uddannelser: Pædagog 1982
Hypnotisør, hypnoterapeut 2004
Psykoterapeut 2010

Erhvervserfaring: LAVUK (Landsforeningen af Vanføre)  (1996 -  )
Titel: Underviser, pædagog
Ansættelsessted: Dagklubben, Lavuk Stjernen
Arbejdstid: ca 10 timer
Arbejdet indbefatter: tilrettelæggelse af kortere og længere forløb for 
personer med funktionsnedsættelser. Musik, bevægelse, computer, 
foto, pædagogisk arbejde, plejeopgaver.
Reference: Inge Olesen

Dagklubben, Lavuk Stjernen (2004 -  )
Titel: Webmaster
Ansættelsessted: Dagklubben, Lavuk Stjernen
Arbejdstid: ca 5 timer
Arbejdet indbefatter: konstruering, opbygning, vedligeholdelse af 
Dagklubbens hjemmeside. Html programmering, hjemmeside 
opbygning i Wordpress-blog, fotoarbejde. 
Reference: www.dagklub.dk  

Terapi & Hypnose (2012 - )
Opstart af eget firma
Sted: Nørregade 41, 1165 Kbh K
Arbejdet omfatter: samtaleterapi, hypnosesessioner. Tilretteklæggelse 
af terapiforløb. Arbejde med personer med forskellige probelmatikker 
indenfor bl.a.: afhængigheder, personlige problemer, livskriser, stress, 
angst, lavt selvværd, alkohol relaterede problematikker, fobier, 
samtaleterapi med pårørende til udviklingshæmmede.  
www.janpetry.dk

http://www.janpetry.dk/
http://www.dagklub.dk/
mailto:mail@janpetry.dk


Foredragsholder (2008)
Sted: Kbh-biblioteker.
Arbejdet indbefattede: i samarbejde med en kollega Susan Eirod 
(psykoterapeut), forfatte, bearbejde, tilrettelægge et foredrag 
omhandlende og med titlen: ”Hjerne-Afhængighed-Terapi”. 
Kort fortalt handlede det om, hvori og hvordan vores hjerne forholder 
sig til forskellige afhængigheder, og hvilke terapeutiske svar der er 
herpå. 

Kursusvirksomhed. (2009)
Kurset indbefattede indføring i neo-psykolog, neo-pædagogik med 
relevans ifht mit arbejde med fysisk-psykisk handicappede.
Litteratur jeg dykkede ned i på kurset og før og efter: 
Mel Levine: Hjernen bag lysten til at lære.
Susanne Freltofte, Viggo Petersen: Hjerner på begynderstadiet.
Susanne Freltofte, Viggo Petersen: Først føler vi – siden tænker vi.

ID-Academy  (2007-2010)
Uddannet og certificeret psykoterapeut.

Opstart af hypnose- og hypnoterapipraksis (2005)
Arbejdet indbefattede: afhængigheder, rygestop.

Uddannet og certificeret NGH hypnotisør og hypnoterapeut (2005)

Dagcenter 1962, Valby (2001-2005)
Titel: Underviser IOF-lærer.
Arbejdet indbefattede: Undervisning i engelsk og musik af fysisk-
psykisk udviklingshæmmede. Tilrettelæggelse og planlægning af 
kortere og længere forløb, som var niveautilpassede de deltagende 
medlemmer.
Reference: Merete Simony

Pensionistidræt (2002-2006)
Titel: Klaverakkompagnatør.
Arbejdet indbefattede: At understøtte og akkompagnere til gymnastik 
for hold med glade hoppende og springende pensionister med blåt 
hår   :-)  

Skt. Hans Hospital, Roskilde.  (2001-2002)
Titel: Underviser.
Arbejdet indbefattede: Musik på en afdeling for personer med 
autisme. 
Reference: Roskilde Kommune.

”Spillopperne”   (2001-2002)
Titel: bassist
Arbejdet indbefattede: spille aktiverende musik for børn i 
aldersgruppen 3-15 år. Spillet i hele landet, bl.a. Grønland.
Reference: Michael 'Milo' Jørgensen
http://www.danskmusik.com/dmfbook/forbarn/html/spilopperne.html

http://www.danskmusik.com/dmfbook/forbarn/html/spilopperne.html


Musiker. (1974 -   )
Sideløbende med mine øvrige aktiviteter har jeg været en særdeles 
aktiv musiker, mest som guitarist og sanger. Har spillet som 
solomusiker eller i forskellige orkestersammenhænge som duoer, 
trioer, kvartetter. I øvrigt var der turnevirksomhed, koncerter og 
forskellige optrædener i hele landet, indspilning af plade.
Har arbejdet indenfor stort set alle stilarter.

Musikvidenskabeligt Institut  Kbh. (1992-97)
Fulgte undervisning og færdiggjorde flere fag, men afsluttede aldrig 
min eksamen. 
Lærte mange håndværksmæssige færdigheder ifht. det musiktoretiske,
som jeg i mit virke som musiklærer, har haft stor fordel af. 

Aktivitetscentret Mama Mia (1992-94)
Stilling: Underviser.
Arbejdet indbefattede: Tilrettelægge og undervisning af voksne 
psykiske syge i computer og musik. 
Reference: Københavns Kommune.

Dansk Folkeferie. (1984-92)
Stilling: Leder af sommerkolonier for enlige forældre med børn.
Arbejdet indbefattede: Tilrettelæggelse af arbejdet for det øvrige 
personale. Tilrettelæggelse af aktiviteter for forældre og børn, 
deriblandt udflugter ud i landet med bus. Et hold bestod af ca 40 
forældre og ca 80 børn, samt 5 personaler. Underholdning, 
informationsmøder, personalemøder, regnskab, indkøb, alm. 
kontorarbejde, problem- konfliktløsninger, samtaler, pædagogisk 
arbejde osv. Stillingen var en sæsonansættelse primært i 
sommermånederne. Ansættelsesstederne: Karrebæksminde og Rødhus 
Klit.
Reference: Dansk Folkeferie.

Kursusvirksomhed I.O.F.  (1989)
Kursus for lærere i hensyntagende specialundervisning indeholdende: 
Handicaplære, undervisning af psykisk handicappede, undervisning af
fysisk handicappede, lovgrundlaget.
Reference: LAVUK.

Fritids- Ungdomsklubben LAVUK (1984- 94)
Stilling: Underviser, pædagog.
Arbejdet indbefattede: Undervisning i musik, computer, natur, og 
bevægelse, pædagogiske arbejdsopgaver, plejeopgaver. Har i min 
ansættelse været en fast del af personalet på institutionens kolonier i 
ind- og udland. Jeg har blandt andet haft fornøjelsen af rejser til USA 
(3 gange), de fleste lande i middelhavsområdet, Kina...
Reference: John Colerick.

Rytmisk Center (1980-2007)
Stilling: Underviser.
Arbejdet omfattede: enkeltundervisning, holdundervisning, 



i rock-, pop- og blues-sammenspilshold. Weekendophold  med 
undervisning og planlægning af koncerter og optrædener. 
Studioindspilninger af  numre fra undervisningen. Enkelt og 
holdundervisning i akustisk, elektrisk guitar.
Musikteori.
Reference: Rytmisk Center

Rytmisk Daghøjskole (1990-1996)
Stilling: underviser.
Arbejdet omfattede: som supplement til den holdundervisning der var 
grundlaget for Daghøjskolen, at undervise guitaristerne fra holdene i 
guitarens praktiske og individuelle rolle, samt teknikker og teori. 
Tilrettelæggelse af undervisningen foregik udfra indivduelle 
vurderinger og i samarbejde med Daghøjskolens øvrige lærerer.
Reference: Rytmisk Daghøjskole

Guitarlinien – Rytmisk center (1994-2004)
Stilling: underviser, koordinator. 
Arbejdet omfattede: undervisning af guitarelever på højt niveau, 
tilrettelæggelse af gæstelærerundervisning, studioindspilninger, 
elevoptrædener, undervisning i musikteori, udarbejdelse af omfattende
undervisningsmateriale.
Reference: Rytmisk Center.


