Kursus for nye supervisorer - Århus, maj 2021
Er du ind imellem lidt usikker på supervisorrollen og ønsker mere fast grund under fødderne?
Her er kurset, som jeg gerne selv ville have haft, da jeg begyndte at varetage rollen som
supervisor!

Kurset er noget for dig, hvis:
-

Du har gjort dig dine første erfaringer med at supervisere, men føler dig usikker på
opgaven.
Det kan også være, at du er nyuddannet og gerne vil være bedre forberedt til et
kommende job som supervisor.
Du gerne vil have ideer til, hvordan du kan organisere supervision i fx gruppe.
Du er i tvivl om, hvad du skal fokusere på som supervisor.
Din rolle som supervisor er uklar.
Du er nysgerrig på, hvordan du kan sætte rammerne for et godt supervisionsforløb og lave
en supervisionskontrakt.
Du er usikker på, hvad du kan bidrage med, når du skal supervisere andre faggrupper.
Du mangler nogle at diskutere dine supervisionsopgaver med.

Ovenstående emner behandles alle på dette kursus, hvor der veksles mellem oplæg fra underviser,
diskussioner på baggrund af cases, videofremvisning og praktiske øvelser.

Underviser: Anne Engholm Hedegaard er autoriseret psykolog og ph.d. i supervision og har
gennem 5 år forsket i supervisionsrelationen. Tidligere ansat som leder, underviser og supervisor
ved Universitetsklinikken i Aalborg og aktuelt privatpraktiserende psykolog. Arbejder med
psykoterapi og supervision og har bred erfaring i at undervise på bl.a. Dansk Psykologforenings
supervisoruddannelse.

Tidspunkt: 20. og 21. maj 2021 fra kl. 9.30-15.00.
Sted: Kollektivbyen, Gudrunsvej 78, 8220 Brabrand med gratis parkering lige ved døren.
Pris: 3500 kr. Prisen inkluderer let forplejning i løbet af kursusdagene samt frokost.
Tilmelding: Tilmelding sker efter først til mølle-princippet ved at sende en mail til:
psykolog@annehedegaard.dk senest fredag den 15.04.2021. Herefter er tilmeldingen bindende.
www.annehedegaard.dk

”Kurset var motiverende for mig i forhold til
at prøve min nye rolle som supervisor af.
Der var tilpas tryghed og udfordringer til at
kunne reflektere, og dermed netop øve
noget af det, rollen som supervisor kalder
på”

”Et grundigt og veltilrettelagt kursus med en god
vekslen mellem oplæg, øvelser, diskussion, video mm.
Anne er en meget kompetent og empatisk underviser.
Jeg vil meget gerne anbefale Annes kursus!”
Kursister, 2020

