
Kursustema:
Psykologen og ressourcefokuseret tradition

Tidspunkt:
Tirsdag 3. oktober 2006 kl. 9.45 - 
torsdag 5. oktober 2006 kl. 17.00.

Sted:
Vingstedcentret, 7182 Bredsten. 
Tlf. 75 86 55 33.

Deltagere:
Primærkommunalt ansatte psykologer ved 
PPR, socialforvaltninger, heldagsskoler, 
familiebehandlingssteder m.m.

Kursusafgift:
3.800 kr. ekskl. moms (kommunerne kan 
fratrække momsen). 4.750 kr. inkl. moms. 
Der vil blive fremsendt en faktura til betaling 
for kurset. Husk at oplyse et EAN-nr., hvis 
din arbejdsgiver er omfattet af denne aftale.

Tilmelding:
Senest 1. juni 2006 på tilmeldingsblanket-
ten næste side. Blanketten sendes til Dansk 
Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 
2100 København Ø. Att. Vibeke Hjulmand.

Meritering:
Kurset vil blive søgt godkendt af Dansk 
Psykolog Forening med henblik på specia-
listgodkendelse og -vedligeholdelse.

Spørgsmål:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Vibeke 
Hjulmand, Dansk Psykolog Forening, 
tlf. 35 25 97 25. 

Nr. 4 . 2006PSYKOLOG NYT30

TEMA:

   Psykologen og ressource-
           fokuseret tradition 

Vi har valgt dette års tema på Vingstedkurset på baggrund af re-
sultatet fra sidste års evalueringsskemaer, ligesom vi i planlæg-
ningsgruppen vurderer, at emnet er yderst aktuelt, når vi taler pri-
mærkommunalt ansatte psykologers praksis. Temaet belyses fra 
en række forskellige perspektiver – herunder supervision/kollegi-
al supervision, konsultation, coaching og mediation.

Vingsted-kurset er uden sammenligning det væsentligste forum 
for udvikling af faglige færdigheder, virkeliggørelse af faglige og 
sociale netværk og diskussionsfora for primærkommunalt ansat-
te psykologer.

Med mere end 30 år på bagen er Vingsted-kurset en årligt tilba-
gevendende begivenhed − gennem de sidste to år med Primær-
kommunalt Ansatte Psykologers Sektion, PKS, som enearrangø-
rer og Dansk Psykolog Forenings sekretariat som praktisk assi-
stance. På PKS’ generalforsamling 2005 blev der nedsat en 
gruppe til at planlægge Vingsted-kurset 2006. Vi har i planlæg-
ningsgruppen bearbejdet materialet fra sidste års evalueringer, 
hvilket har resulteret i, at vi igen i år tilbyder et koncentreret kur-
sus på et højt fagligt niveau med vægt på at veksle mellem teori 
og praksis. Der er tale om et kursus med internationalt kendte og 
inspirerende oplægsholdere − herunder mange workshopholdere 
fra et meget bredt dansk praksisfelt. Dette giver jer mulighed for 
at indhente viden og erfaring samt at få egen praksis holdt op 
mod andres.

Kurset er fremsendt til godkendelse af Dansk Psykolog Forening, 
så deltagelse kan meriteres i forbindelse med specialistgodken-
delser og vedligeholdelse af specialistuddannelser. Yderligere in-
formation herom bringes i Psykolog Nyt senere.

Den uhørt lave pris for et så righoldigt kursus i skønne omgivel-
ser er kun mulig på grund af den sædvanlige store tilslutning. 
Lad Vingsted-kurset blive en af dine inspirerende og frugtbare 
oplevelser i år 2006. Disse sider er en appetitvækker, det fuld-
komne program og beskrivelsen af oplæggene og de mange 
workshops finder du senere på www.danskpsykologforening.dk 

På gensyn i Vingsted
PLANLÆGNINGSGRUPPEN

Marianne Welcher, Camilla Hampen, Nina Ostenfeld,
Mette Wisborg & Maria Houlind

VINGSTED 2006



TIRSDAG 3. OKTOBER 2006

09.00-09.45: Ankomst og kaffe med brød i forhallen.

09.45-10.00: Velkomst v. Rie Rasmussen, formand for PKS. 

10.00-12.00: Oplæg v. Insoo Kim Berg (USA), en af hovedkræfterne 

bag den løsningsfokuserede praksismodel og konsu-

lent for private og offentlige organisationer: ”Coaching 

& Supervision: Language of Solutions”.

12.00-14.00: Frokost og tjek ind.

14.00-17.00: Oplæg v. Insoo Kim Berg, fortsat: 

“Coaching & Supervision: Language of Solutions”.

18.00-19.00: Middag.

19.30- PKS. Generalforsamling med forfriskninger.

 

ONSDAG 4. OKTOBER 2006

08.00-09.00:  Morgenmad.

09.00-12.00:  Workshops:

 Reinhard Stelter, ph.d. i psykologi, lektor, konsulent i 

coaching: ”Coaching som supervisions- og udvik-

lingsredskab − muligheder og begrænsninger”.

 Volker Bunzendahl, cand.psych. og adjunkt.: ”Post-

moderne Psykologi Performance som udviklende 

værktøj i arbejdet med børn, forældre og andre”.

 Ulla Andersen, cand.psych., specialist og supervisor 

 i organisationspsykologi & Kirsten Seidenfaden, 

cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi: 

”Kollegial supervision”.

 Søren Braskov, cand.psych., specialist og supervisor 

 i psykoterapi, mediator og centerleder for Jysk Center 

for Konfliktløsning: ”Konsultativ tilgang til konflikt-

mægling og mediation”.

 Ken Vagn Hansen, cand.psych., specialist og supervi-

sor i psykoterapi og børnepsykologi: ”Konsultation i 

PPR-arbejdet − en metode eller en faglig holdning”.

 

12.00-14.00:  Frokost.

14.00-17.00:  Workshops:

 Reinhard Stelter, ph.d. i psykologi, lektor, konsulent i 

coaching: ”Coaching som supervisions- og udviklings-

redskab − muligheder og begrænsninger”.

 Volker Bunzendahl, cand.psych. og adjunkt: ”Postmo-

derne Psykologi Performance som udviklende værktøj 

i arbejdet med børn, forældre og andre”.

 Ulla Andersen, cand.psych., specialist og supervisor 

 i organisationspsykologi & Kirsten Seidenfaden, 

cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi: 

”Kollegial supervision”.

 Søren Braskov, cand.psych., specialist og supervisor 

 i psykoterapi, mediator og centerleder for Jysk Center 

for Konfliktløsning: ”Konsultativ tilgang til konflikt-

mægling og mediation”.

 Ken Vagn Hansen, cand.psych., specialist og supervi-

sor i psykoterapi og børnepsykologi: ”Konsultation 

 i PPR-arbejdet − en metode eller en faglig holdning”.

18.30-  Festmiddag og musik v. Jungle Boogie Band.

 

TORSDAG 5. OKTOBER 2006

08.00-09.00:  Morgenmad og tjek ud.

09.00-12.00:  Oplæg v. Elsa Jones (England), psykolog og systemisk 

terapeut: ”Working with the ”Self” of the Therapist in 

Supervision and Consultation”.

12.00-14.00:  Frokost.

14.00-16.45:  Oplæg v. Elsa Jones (England) fortsat: “Working with 

the “Self” of the Therapist in Supervision and Consul-

tation”.

16.45-17.00:  Farvel og på gensyn v. Rie Rasmussen, 

formand for PKS.

TILMELDING VINGSTED 2006
 

Navn           E-mail 

Adresse          Telefon

Arbejdssted 

Arbejdsadresse

Medlem af sektion (PKS, PPS, Ledersektion, andet) 

EAN-nr.                                     Rekv.-nr.                               Personreference
  

Tilmelding senest 1. juni 2006 til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Att. Vibeke Hjulmand. 
Tilmelding sker med indsendelse af denne kupon, men er først gyldig med indbetaling af deltagergebyr på 
PKS’ konto: reg. 2470, konto 5902-540-352. Afbud foretages skriftligt og senest en uge før kursusstart.

FAGLIGT PROGRAM


