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Supervision og reflekterende processer udfylder 
både en stor del af efteruddannelsesbehovene samt 
en stor del af opkvalificeringskravene til medarbej-
dere, der arbejder med mennesker. Brugen af Syste-
misk opstilling i supervision og i andre reflekterende 
processer giver en enkel adgang til de komplekse og 
usynlige problemstillinger, der ofte kendetegner ar-
bejdet i større organisationer, samtidig med at den 
fastholder den enkelte medarbejder som medska-
bende både i processen og i organisationen.

Det er almindeligt kendt og nødvendigt, at mennesker der arbejder med menne-
sker, modtager supervision. Ledere på alle niveauer i både offentlig og privat regi
benytter sig i større udstrækning af supervision, som støtte til at skabe positive
forandringer og synergi i de arbejdssammenhænge, de agerer i.

Uddannelsen er funderet i både teori og praksis. Teorierne er forankret i henholds-
vis systemiske/social-konstruktivistiske og i eksistentielle/fænomenologiske
perspektiver. Vores fokus vil bevæge sig mellem 4 overordnede kontekster:

• Relation, møde, kontakt og nærvær.
• Teori, metode, færdigheder og kompetencer.
• Hypotesedannelse, verdensbillede, for-forståelse og forstyrrelse.
• Kontekster, dynamik, forskellighed og lighed.

Opstilling har vist sig at være et overraskende godt bidrag i supervisionsrummet.
Metoden har rødder i såvel den systemiske tradition, i fænomenologien som i den
humanistiske tilgang. Ved at benytte relationsgeografien, viser der sig sammen-
hænge og dynamikker, som ellers er vanskelige at opdage. Repræsentant-percep-
tion, som er en særlig metode inden for Systemisk Opstilling, gør det muligt
at indsamle information, som sætter virkeligheden i et helt nyt og klarere lys, og
dermed skaber nye handlemuligheder.



1. modul: 1. – 4. marts 2018
2. modul: 19. – 22. april 2018
3. Modul: 31. maj – 3. juni 2018
4. modul: 28. juni – 1. juli 2018

Tidspunkter: Kl. 10.00 – 17.00 alle dage.

Pris: Kr. 27.500

Supervisoruddannelse 

Information & praktiske oplysninger

Målgruppen er psykologer, terapeuter samt ansatte i social-, sundheds- og
undervisningssektoren.

Uddannelsen er af 16 dages varighed fordelt over 4 moduler af hver 4 dage. Der
etableres desuden superviserede øvegrupper, hvor praksis integreres mellem
modulerne.

Praksis udspiller sig i et erkendelses- og oplevelsesbaseret læringsrum, hvor
deltagerne får mulighed for at omsætte teori og egen erfaringsudvikling til et
nyttigt professionelt arbejdsredskab.

Læringsmålet er at give deltagerne en grundlæggende indføring i supervisions-
teorierne og dens metoder, med særlig fokus på implementering af systemisk
organisationsopstilling. På hvert enkelt modul inviteres personer fra erhvervs-
livet ind i undervisningen, så vi får mulighed for ’live’ demonstrationer i
træningen.
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