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Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP) 
 

Afholder 27-28. januar 2014 i Odense 
”Supervision af andre faggrupper II” 

- Metodisk og dialogisk fokus for din praksis 
 

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

 
Formålet med kurset er at bibringe deltagerne nødvendige værktøjer til at gennemføre og 
kvalificere eget supervisionsarbejde i de kontekster, de arbejder i med udgangspunkt i viden om og 
forståelse af de andre faggrupper, som de typisk skal supervisere. Derudover vil kurset bibringe 
deltagerne praktiske værktøjer til at reflektere over og fortløbende udvikle på egne 
supervisionskompetencer. De overordnede læringstemaer for kurset er bl.a. Hvordan forhandler 
jeg en supervisionskontrakt? Hvad er læringsbehovet og læringsformålet for den supervision, som 
jeg yder? Hvilken supervisionsmetode skal jeg vælge? Supervision i grupper – hvad skal jeg være 
opmærksom på?  Professionsudvikling: Kursistens egen transformation fra psykolog til supervisor. 
 
Formen for kurset baserer sig på dialog, refleksioner og praksisudveksling. Med udgangspunkt i 
deltagernes konkrete praksis gives mulighed for at stille spørgsmål og få svar, dele viden og tvivl 
og få inspiration til egen praksis i nuværende og fremtidigt supervisionsarbejde. Deltagerne 
opfordres til at dele eksempler fra egen supervisionspraksis, ligesom underviser medbringer cases. 
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. 27. januar 2014 kl. 9.00-16.00 + tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 9.00-16.00.  Morgenkaffe 
begge dage 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. Forudsætter forudgående 
gennemførelse af ”Supervision af andre faggrupper I” (3.20) v./B. Schilling. 
Bindende tilmelding: Senest d. 1. december 2013 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: 3.99 ”Supervision af andre faggrupper II”, 12 timer. 

 
 

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