
KREDS FYN arrangerer 
 

Efterår 2013 – forår 2014 

 
Supervisortræning - Supervisoruddannelse  

"Træd i karakter som supervisor" 
 

v./ Grethe Bruun, cand. psych. 
 

Med Kierkegaards udtryk at træde i karakter, fokuseres på, at den enkelte deltagers 

supervisor profil bliver tydelig. På kurset beskæftiger vi os med supervisions-
processen teori og metode med særligt fokus på udviklingen af en personlig stil som 

supervisor, således at den enkeltes professionelle historie og hele erfaringsbaggrund 
inddrages. 

  
Vi vil berøre temaer som: Mødet i supervisionsprocessen - inspirationsspiral. 
Supervisors fag/ personlige udvikling - udviklingstrin. Supervisionens 5 olympiske 

ringe: undervisning, rådgivning, terapi, supervision, organisation. Supervisors 4 foki i 
supervision af terapi og af supervision: supervisor/ terapeut, supervisand/ klienten, 

relationen mellem dem og "det indre øje". Supervisors udkigspost: det tænkende, det 
skabende, det legende og det sociale menneske. Supervisor- supervisand relationen: 
selvfortælling, relationel fortælling, kulturel fortælling. "Parallelle processer" i 

supervision. Supervisors professionelle nærvær. Supervisor sætter scene til 
supervision - ansvarlighed, valg og etik. Supervisors indre kompas: Ideologi, metode, 

intuition, brug af selvet. Supervisionsfeltet, supervisionsprincipper, 
supervisionsmetoder. Supervisionsdifferentiering i forhold til forskellige faggrupper. 
Supervision af individuel supervision og af gruppesupervision. Fokus på 

supervisorpositionen - supervision af supervision. Brug af fælles tredje i supervision: 
Historier og Visuel Explorer. Præsentation af en bred vifte af teoretiske retninger 

indenfor supervision. 
 
Underviser Grethe Bruun er uddannet psykolog, cand.psych. fra Københavns 

Universitet 1981. Senere uddannet specialist og supervisor i Psykoterapi og i 
Børnepsykologi Privat praksis siden 1989 – nu fokus på klinisk psykologi, supervision 

og organisationspsykologi. 
 
Deltagerforudsætninger  

Specialistuddannede psykologer i gang med supervisoruddannelse. 
 

Form 
Demonstrationssupervision med vægt på metodeudvikling. Supervisortræning med 
deltagernes egne supervisionssager. Individuel supervision i gruppe med brug af 

forskellige slags team og modeller for feedback. Præsentation af supervisionsteori ved 
underviseren og ved deltagerne. Øvelser i mindre grupper - træning af supervisors 

færdigheder. 
 
Merit: 



Fælles krav til alle supervisoruddannelserne: 19.2.3., 20 timer, og 19.2.4., 30 timer. 
 

Tid og sted: 
Kurset strækker sig over 8 dage i løbet af i alt et år. Startende d.17.9., derefter 8.10., 
5.11., 3.12. Datoer for forår 2014 aftales 17.9. Alle dage fra kl. 9.30-16.15.  

Vi vil være på Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense C. 

 
Deltagergebyr: 

17.500 kr. for medlemmer af Kreds Fyn. Pengene skal overføres på kontonummer 
0400 4012612198. Skriv ”Supervision” og dit navn i emnefeltet ved overførslen af 
gebyret.  

 
Tilmelding: 

Senest d.21.6. 2013. Tilmelding sker efter først til mølle princip via mail til 
dp.kreds.fyn@gmail.com med oplysning om navn, medlemsnummer og 
specialistuddannelse. 

Skriv ”Supervision” i emnefeltet på e-mailen. 
 

Arrangører: 
DP Kreds Fyn v/ Malene Hinrichsen 
 


