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Supervision er et professionelt forum, der skaber plads til det, man ellers er alene med. Under supervision kan
man dele vanskelige situationer fra det daglige arbejde, finde rum til oplevelsen af at være sårbar og søgende
samt grundlag for at finde nye måder at håndtere stress og belastninger på. Bogen er en grundig indføring i en
supervisionsmetode, der har vist sig særligt velegnet til individuel supervision i grupper for ansatte på dag- og
døgninstitutioner, i kommuner, på hospitaler og på skoler samt i andre sammenhænge, hvor den menneskelige
relation er i fokus. Metoden har vist sig givende såvel for homogene grupper som i tværfagligt samarbejde.
Alle supervisionens elementer gennemgås grundigt med mange illustrative eksempler.
Supervision har til formål at sikre kvalitet og etik i arbejdet med mennesker, samt at skabe og vedligeholde
positiv faglig udvikling.
4-årig psykoterapeut uddannelse i Århus & Kbh - for Bachelorer & Kandidater - med afsæt i en
almenpsykologisk, psykodynamisk og familieterapeutisk forståelse af individer, familier og grupper. Vil du
gerne styrke dine kompetencer inden for supervision og coaching og blive bedre til at rådgive udsatte borgere
eller patienter i dit daglige arbejde. Her kan du hurtigt finde din foretrukne intelligens. Jeg tilbyder
supervision såvel individuelt som i grupper til et bredt udvalg af fagrupper. Kurset Tværfagligt samarbejde og

Familiearbejde sætter fokus på de udfordringer, der kendetegner de såkaldt komplicerede
familier/klienter/grupper. Supervision. Hvis der er spørgsmål til muligheder for at supervisere, er man
velkommen til at kontakte mig pr.
I alt 60 timer Supervision foregår i grupper på maks 8 personer, der tilstræbes ideelt en gruppestørrelse på
5-6 deltagere. få hjælp nu Sirculus har samlet nogle af landets dygtigste behandlere inden for psykiatrien, for
at give dig Udviklingen i arbejdet med grupper Behandlingsgrupper •Kræftramte børn •Unge med
spiseforstyrrelser •Familieproblemer •Børn og unge med tourette, Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med
finansielle virksomheder – penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber,
investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere m.
få hjælp nu Sirculus har samlet nogle af landets dygtigste behandlere inden for psykiatrien, for at give dig
Udviklingen i arbejdet med grupper Behandlingsgrupper •Kræftramte børn •Unge med spiseforstyrrelser
•Familieproblemer •Børn og unge med tourette, Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle
virksomheder – penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger,
investeringsselskaber og fondsmæglere m. i pædagogisk, psykologisk rådgivning. sygeplejersker,
egoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger etc. Supervision af
tværfagligt personale. >>Kurser.
Hvis der er spørgsmål til muligheder for at supervisere, er man velkommen til at kontakte mig pr.
Supervision.

