
 

Mellem Center for Familieudvikling og certificeret 
PREP-kursusleder er indgået følgende kontrakt: 
 

§ 1 
Certificering som PREP-kursusleder forudsætter gennemførsel af PREP-uddannelsen arran-
geret af Center for Familieudvikling og giver den certificerede PREP-kursusleder ret til at af-
holde PREP-kurser i eget regi i henhold til nedenstående betingelser – som Center for Fami-
lieudvikling er forpligtede på i forbindelse med PREP Inc’s internationale retningslinjer. 
 

§ 2 
Stk. 1. Center for Familieudvikling samt certificerede PREP-kursusledere, der har gennem-
ført et PREP-lederkursus arrangeret af Center for Familieudvikling, er eneberettigede til at 
annoncere og gennemføre PREP-kurser for par i Danmark baseret på PREP-konceptet. 
Stk. 2. En certificeret PREP-kursusleder er berettiget til at oplære andre til at indtræde i vejle-
derrollen. De pågældende vil da kunne fungere som vejledere, men vil ikke være berettiget til 
at afholde selvstændige kurser. 
 

§ 3 
Stk. 1. Center for Familieudvikling har i Danmark eneret til og copyright på betegnelsen 
PREP og alt PREP-undervisningsmateriale (materiale for kursusledere, arbejdshæfte for par, 
undervisningsdvd, tale-lyttekort og billeder/tegninger). Materialet er således omfattet af 
dansk lovgivning om ophavsret, herunder med hensyn til kopiering eller anden mangfoldig-
gørelse. 
Stk. 2. Materialet må kun anvendes af personer, der har gennemgået et PREP-lederkursus 
afholdt af Center for Familieudvikling eller et tilsvarende udenlandsk lederkursus godkendt af 
PREP inc. PREP-kursusledere må således ikke uden tilladelse overlade materialet med hen-
blik på anvendelse af personer, der ikke har gennemgået et PREP-lederkursus. 
Stk. 3. PREP-konceptet og betegnelsen PREP må ikke uden forudgående tilladelse fra Cen-
ter for Familieudvikling anvendes i andre sammenhænge end ved udbud af PREP-kurser, 
herunder f.eks. på hjemmesideadresser, i tryksager, elektroniske udgivelser m.v. 
Stk. 4. Ved afholdelse af PREP-kurser er certificerede PREP-kursusledere forpligtet til at an-
vende betegnelsen PREP og til at referere til PREP i alt materiale, herunder markedsførings-
materiale. 
Stk. 5. I forbindelse med brug af betegnelsen PREP, skal der henvises til Center for Familie-
udvikling som den officielle PREP-udbyder og rettighedshaver. 
Stk. 6. Center for Familieudviklings billedmaterialer og logoer må ikke kopieres eller bruges. 
Udvalgte billedmaterialer og tegninger kan dog lånes hos Center for Familieudvikling til brug i 
tryksager, der promoverer PREP. Dette på betingelse af, at det af materialet tydeligt fremgår, 
at billederne er udlånt af Center for Familieudvikling, og at materialet godkendes af Center 
for Familieudvikling inden det tages i brug.  
 

§ 4 
Stk. 1. Den certificerede PREP-kursusleder forpligter sig til at indkøbe det nødvendige kur-
susmateriale til brug for PREP-kurser for par hos Center for Familieudvikling.  



 

Stk. 2. Hver deltager i et PREP-kursus for par skal modtage et PREP arbejdshæfte for par og 
et tale-lyttekort. Par, der deltager i et kursus, skal således købe 2 eksemplarer af hver, så 
begge er i besiddelse af et eksemplar. 
Stk. 3. Enhver certificeret PREP-kursusleder er berettiget til selv at fastsætte den pris, som 
kursister skal betale for at deltage i den pågældendes kurser. 
 

§ 5 
Stk. 1. Den certificerede PREP-kursusleder er forpligtet til senest 4 uger før et kursus at ori-
entere Center for Familieudvikling om, hvor og hvornår, der afholdes kurser, således at Cen-
ter for Familieudvikling har overblik over kursusaktiviteten i Danmark. 
Stk. 2. Alle certificerede PREP-kursusledere kan efter anmodning få deres lokale PREP-kur-
sus for par annonceret på Center for Familieudviklings hjemmeside. 
 

§ 6 
Stk. 1. Center for Familieudvikling skal orienteres om evalueringen af afholdte kurser, og cer-
tificerede PREP-kursusledere forpligter sig derfor til at udlevere et standardiseret evalue-
ringsskema – udarbejdet af Center for Familieudvikling - til kursusdeltagerne.  
Stk. 2. Senest 14 dage efter afholdelsen af et kursus skal kursusdeltagernes originale evalu-
eringsskemaer sendes til Center for Familieudvikling sammen med Kursuslederrapport for 
afholdt PREP-kursus ligeledes i udfyldt stand. 
 

§ 7 
Center for Familieudvikling henstiller til de certificerede PREP-kursusledere, at de løbende 
holder sig fagligt ajour med PREP-konceptet og deltager i eventuelle arrangementer, herun-
der arrangementer for kursusledere, som afholdes af Center for Familieudvikling. 
 

§ 8 
Stk. 1. Center for Familieudvikling kan trække en certificering tilbage, hvis kursustilbagemel-
dinger eller andre forhold, herunder brud på denne kontrakt, efter centerets skøn giver 
grundlag herfor. 
Stk. 2. Ved tilbagekaldelse af en certificering har den certificerede PREP-kursusleder ret til 
en redegørelse fra Center for Familieudvikling med begrundelse for tilbagekaldelsen. 
 

Certificeret PREP-kursusleder: 
 
Sted og dato:____________________________Navn:_____________________________ 
    
 
Underskrift:_______________________________________________________________  
   

Center for Familieudvikling: 
 
                                
Underskrift:_____________________________    
 


