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21-22. januar 2013 i Odense 

”Supervision af andre faggrupper I”  
– Supervisionsprocessens kontekst, tilgange og muligheder 

 
v./ Benedicte Schilling, cand. psych., specialist og supervisor 

 
Formålet med kurset er, at deltagerne tilegner sig særlig teoretisk viden om og forståelse for 
supervision i en psykologfaglig, videnskabelig ramme, som muliggør refleksion over hyppigt 
forekommende udfordringer i supervision af andre faggrupper. Supervision som værktøj søges 
kvalificeret via refleksion over egen praksis, metode og supervisionsstil. Temaer er fx supervision i 
historisk perspektiv; supervision som professionsudviklende læringsredskab uanset teoretisk og 
metodisk referenceramme; betydning af organisatoriske forhold for læringsklima; etablering af 
formel og psykologisk supervisions- og læringskontrakt; bevidsthed om forskellige tilgange, 
modeller, metoder og redskabers anvendelighed til at skabe og evaluere professionsudvikling; 
supervision og tilgrænsende læringskontekster; supervisor-supervisand-relationen som 
arbejdsalliance; supervisors kompetencer; samt håndtering af udfordringer ved supervision i 
gruppekontekst. 
 
Formen for kurset vil primært være teoretiske oplæg krydret med læringsmæssige dialoger og 
refleksioner i plenum. Målgruppen er psykologer, som arbejder med supervision, uafhængigt af 
arbejdsfelt, erfaringsniveau, teoretisk og metodisk referenceramme. Det forventes, at kursisterne 
deltager aktivt og professionelt engageret i kurset, hvor underviser fungerer som dirigent og 
katalysator, samt teoretisk og metodisk inspirator. 
 
Benedicte Schilling, cand. psych. aut., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Forfatter og 
rutineret supervisor, underviser og faglig inspirator i Danmark og England. 
 
Tid og sted: 
Mandag d. 21. januar 2013 kl. 9.00-16.00 + tirsdag d. 22. januar 2013 kl. 9.00-16.00.  Morgenkaffe 
½time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Se evt. 
www.moedecenter.dk.  
 
Deltagergebyr:  
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr. 
2850,- /andre akademikere kr. 3350,-. EAN-fakturering ikke mulig. 
 
Bindende tilmelding: Senest d. 1. december 2012 via www.dpsp.dk. 
 
Meritering: 
Specialistuddannelserne i psykoterapi, psykopatologi, psykotraumatologi, klinisk børne-psykologi, 
klinisk neuropsykologi, klinisk børneneuropsykologi, sundhedspsykologi, gerontopsykologi, 
pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi:  
Godkendt som Tværgående Modul: 3.20 ”Supervision af andre faggrupper”, 12 timer. 

 
Arrangører: DPSP, Fyn v/ Tina Malchow-Møller, Malene Hinrichsen (6160 1696), Henriette Sloth & 

Lykke Birkeland 
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