BØRNE- OG FAMILIEPSYKOLOGISK SELSKAB

Supervisoruddannelse - Teori & Supervision

SUPERVISION I ET EKSISTENTIELT, SYSTEMISK, NARRATIVT & MENTALISERINGSBASERET

PERSPEKTIV

30 timers teori-kursus og 20 timers supervision af supervision

/ Det er måde muligt at tilmelde til både teori og supervision eller kun en af delene

Undervisere: Vibe Strøier, Annette Mortensen og Henning Jordet.

Datoer:
26. og 27. marts 2018 (Anette), 25. og 26. april 2018 (Vibe) og 25. juni 2018 (Henning).
Tid: 9.00-16.00
Deadline for tilmelding: 1.2.2018
Datoer og tider for supervision afhænger af deltagernes ønsker. Der kan være tale om hele eller
halve dage.
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, lokale 2A
Pris:
TEORI: 6.000,- inkl. moms inkl. forplejning.
SUPERVISION: 8.000,- inkl. moms inkl. forplejning.
Merit: Uddannelsen er forhåndsgodkendt til supervisoruddannelsen. Deltagelse kræver dog

hverken at man er specialist eller i gang med en supervisor-uddannelse.

Uddannelsen indeholder en grundig indføring i supervision med udgangspunkt i systemisk,
eksistentiel fænomenologisk og mentaliseringsbaseret teori.
På uddannelsen kan du lade dig inspirere af de forskellige retninger og finde dit eget ståsted som
supervisor. Uddannelsen indeholder al teorien der kræves fra Dansk Psykologforening for at blive
godkendt supervisor.

Supervision af egen supervision giver dig mulighed for at øve din egen praksis. Har du allerede
gennemført supervisionen eller modtager andetsteds fra, kan du nøjes med at tage teorimodulet.
Uddannelses formål
Kurset vil give dig overblik over supervision områdets væsentligste temaer og begreber, og disses
relevans for dit praktiske arbejde som supervisor, herunder viden om, hvordan supervisionsforløb
tilrettelægges, gennemføres og evalueres.
Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):
At kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere supervisionsforløb, at kunne identificere og
analysere supervisionens komplekse interpersonelle og organisatoriske forhold, at kunne afdække
dilemmaer og faldgruber, samt mangelfuld afgrænsning af supervision og supervisors rolle, at
vurdere forskellige løsningsmuligheder og metoder i supervisionsprocessen, herunder deres
konsekvenser og etik.
Temaer
Supervisions afgrænsning til terapi, konsulentarbejde, coaching, rådgivning og undervisning.
Supervision som en vidensorienteret læringsproces, en form for mesterlære.
Supervisionskontrakten, herunder supervisors og supervisandens ansvar
Individuel supervision og gruppesupervision, retningslinjer for rollen som supervisor.
Mulige dilemmaer: Intern/ekstern supervisor, ledelse og supervision eller kollegial supervision.
Refleksion over rollen som supervisor’s forskelligheder på baggrund af forskellige teoretiske
perspektiver.
Evaluering af supervisionsforløb, etiske dilemmaer og valg.
Supervision
Kursisterne deles i grupper af max. 8 deltagere.
Ved tilmeldingen må du meget gerne tilkendegive om du er interesseret i at deltage i en
supervisionsgruppe og hvilket teoretisk perspektiv du særligt er optaget af. Vi vil gøre vores bedste
for at imødekomme alles behov. Afvent med betaling for supervisionen indtil vi har bekræftet at
vi har fået puslespillet til at gå op.
Undervisere
Cand. psych. Vibe Strøier, specialist i psykoterapi med voksne, specialist i arbejds- og
organisationspsykologi og supervisor.
Repræsentere det eksistentielle perspektiv.
Cand. psych. Annette Mortensen, specialist i psykoterapi, Specialist i arbejds- og
organisationspsykologi og supervisor.
Repræsentere det systemiske og narrative perspektiv
Cand. psych. Henning Jordet, Specialist i psykoterapi og supervisor. Godkendt underviser ved Anna
Freud og institut for mentalisering (Norge og Danmark).
Repræsentere det mentaliseringsbaserede perspektiv.

Tilmelding: Tilmelding sker efter først til mølle princippet.
Send en mail til vores administrative medarbejder Lotte på kontakt@bfps.dk med oplysninger om
DP medlemsnummer, navn, adresse og tlf. Overfør beløbet til konto: 0400 4012580946. Det er
ligeledes muligt at betale med EAN nr. Tilmeldingen er først endelig, når pengene er overført.

