Supervisoruddannelse på Fyn
Du har nu muligheden for at deltage på supervisoruddannelse i Odense med nogle at de mest erfarne
psykologer, som undervisere på kurset.
Uddannelsens teoretiske afsæt er den psykodynamiske og analytiske tilgang til psykoterapi og
supervision, og alle undervisere er specialister og supervisorer indenfor områderne.
Supervisoruddannelsen tilbyder et 30 timers teoretisk uddannelsesforløb over 5 kursusdage, hvor alle
psykologer med interesse for supervision kan deltage (du skal ikke være specialist for at deltage på
teori-delen).
Praktisk info:
Undervisere:
Kurset varetages af erfarne og kompetente undervisere:
Cand. psych. Helle Frelle-Petersen
Cand psych. Rikke Bøye
Cand psych. Judy Gammelgaard
Cand psych Birgitte Petersen
Dag 1 v/ Helle Frelle-Petersen:
Supervisionens afgrænsning til terapi samt
øvrige professionelle samtalerum.
Supervisionen opfattet som en videns
orienteret læringsproces. Supervisionens
rammer og holdning.
Supervisionens formål, form og fokus i den
enkelte opgave.
Den sags- og relations- eller procesfokuserede
supervision.
Den formelle og den psykologiske kontrakt.
Supervisors og supervisandens ansvar i
supervisionsforløbet. Kontrakter på
forskellige niveauer.
Supervision som udviklingsproces, hvor
faglighed og personlig bevidsthed skærpes.
Fokus på specifikke udviklings- og
forandrings elementer i supervisandens
proces.
Hvad identificerer supervisandens proces.

Dag 2 v/ Rikke Bøye
Supervision af psykoanalytisk psykoterapi

Dag 3 v/ Hanne Nielsen
Supervision af neuropsykologiske og
personlighedsvurderende undersøgelser,
særligt mhp formidling heraf. Gennem
Supervision at omsætte det psykologiske
testbillede til psykologisk behandling.

Dag 4 v/ Birgitte Petersen
Supervision af yngre psykologer og psykologi
studerende
Perspektivering af de elementer i supervision
der kan være særligt relevante at være
opmærksom på i supervision af novice
terapeuter. Herunder betydning af
supervisionsalliancen,
forventningsafstemning supervisor og
supervisand imellem og forvaltning af
supervisors forskellige roller i relationen.

Dag 5 v/ Rikke Bøye og Helle Frelle-Petersen
Supervision af andre faglige opgaver end
psykoterapi.

Datoer:
Kurset strækker sig over følgende 5 dage:
17. marts 2017, 30.-31. marts 2017, 21. april 2017 og 05. maj 2017
Sted:
Fyns Psykologpraksis, Baumgartensvej 46, 5000 Odense C
Pris:
Vi regner med et minimum på 10 tilmeldte deltagere – i så fald er prisen 12.000 kr. for de 5
kursusdage med supervisionsteori.
Jo flere der tilmelder sig, jo billigere kan vi gøre det for hvert enkelt kursist (max. 25 deltagere) - vi
skal nemlig ikke tjene penge på kurset i Kreds Fyn.
Udover de 5 kursusdage med supervisionsteori, kan resten af supervisoruddannelsen tilkøbes
individuelt, fx:
Supervision af supervision (kravet til uddannelse er 20 timers supervision på supervision) eller
supervisionstræning i gruppe.
Prisen pr. gruppe (med 5 deltagere) er samlet set 6.000 kr. for 3 timer eller 6 timer for 10.000 kr.
(dvs. 1200 kr. pr. pers. for 3 timer eller 2000 kr. pr. person for 6 timer).
EAN-fakturering er ikke mulig. Kursusgebyret overføres til kontonummer 0400 4012612198. Skriv
”supervisor” og dit navn i emnefeltet ved overførslen af gebyret.
Tilmelding:
Hvis det har interesse, så skynd jer at book datoerne i kalenderen og tilmeld jer her:
dp.kreds.fyn@gmail.com
Tilmelding og betaling senest: 13. januar 2017
Ved spørgsmål henvend Jer til Frans Boeris eller Fani Pørtner, kursusarrangører

