Netværksgrupper
for privatansatte psykologer
I 2018 tilbydes medlemmer af
Sektionen for Privatansatte
Psykologer i Dansk Psykolog
Forening et års medlemskab
af en netværksgruppe til en
stærkt reduceret pris (500kr).
Vi har inviteret den erfarne
facilitator, Morten Jack,
cand.psych. og partner hos
Organisation ApS til at starte
grupperne op over 5 gange.

Er du privatansat psykolog?
Savner du fælleskab, videndeling og læring?
Så meld dig ind i SPPiDP s netværksgrupper!
HVORFOR NETVÆRKSGRUPPER?
Mange privatansatte psykologer har
begrænset eller intet psykologfagligt
netværk på deres arbejdsplads, og
medlemsrundspørger har afdækket en
stor efterspørgsel på netværksgrupper
for privatansatte psykologer.
Derfor gives medlemmer af Sektionen
for Privatansatte Psykologer (SPPiDP)
mulighed for et helt års medlemskab
af en netværksgruppe til en stærkt
reduceret pris på kun 500kr.
Der etableres to netværksgrupper op
med base i hhv. København/Sjælland
og Aahrus/Jylland fra marts 2018.
HVAD KAN NETVÆRKSGRUPPER?
Skabe fællesskab. En
netværksgruppe er et frirum fra
deltagernes arbejdspladser, hvor
deltagerne i fortrolighed kan dele

udfordringer, sparre og støtte
hinanden ift. faglige, personlige og
organisatoriske udfordringer.
Skabe læring. Igennem udveksling
af metoder, inspirationskilder og
eksempler på håndtering af opgaver og
udfordringer udvides den enkeltes
faglige og personlige kompetencer.
Styrke fagidentiteten. Som eneste
psykolog på arbejdspladsen oplever
mange det udfordrende at fastholde
sin psykologfaglige identitet. En
netværksgruppe med andre
psykologer kan bidrage til at
identificere og styrke deltagernes brug
af deres psykologfaglighed i jobbet.
Skabe karrieremuligheder. Et
netværk er en mulighed for at møde
andre psykologer og deres arbejdspladser, hvilket kan give adgang til
nye jobmuligheder for deltagerne.

TO NETVÆRKSGRUPPER
SPPiDP’s medlemmer tilbydes deltagelse
i én af to geografiske netværksgrupper:
1) København/Sjælland
2) Aarhus/Jylland
Netværksgrupperne er for privatansatte
psykologer, som kan have både kliniske
og ikke-kliniske opgaver (fx HR,
undervisning, tests og consulting).
Netværksgrupperne henvender sig ikke
til offentligt ansatte, privatpraktiserende,
studerende eller ikke-medlemmer af DP.
LIDT OM DET PRAKTISKE…
• 5 møder i 2018 (start marts)
• 3 timer pr. gang, fra kl. 9-12
(4 timer første gang)
• Møder holdes på deltagernes arbejde
• Temaer aftales på første møde
• Pris: 500kr for et års medlemskab

ER DU INTERESSERET?
Hvis du gerne vil være med i en af netværksgrupperne, så tilmeld dig interesselisten senest:

fredag d. 9. februar 2018
For at deltage i en netværksgruppe vil vi bede dig bruge 5 min på at udfylde nogle spørgsmål på:

http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=YL58T5QH3P3K

