BONNERUP / HASSELAGER

Dybden i øjeblikket
Supervision af supervision
Supervisionsgruppe for psykologer, organisationskonsulenter og andre,
der arbejder professionelt med supervision
september 2022 – februar 2023
At supervisere enkeltpersoner og grupper er en del af mange psykologers,
organisationskonsulenters og lederes hverdag. Hvad enten supervision er en ny eller en
gammelkendt opgave tilbyder forløbet ”Dybden i øjeblikket” ny inspiration til din praksis.
Der er oftest både komplekse, komplicerede og ubevidste processer i spil i en supervision. Vi går i
dybden med cases og supervisionsprocesser, for at supervisor kan hjælpe til udvikling af
supervisandens dybere forståelse af problematikker og handlemuligheder og forståelse for det,
supervisanden ikke selv har øje for, overser eller fortrænger.
Forløbet vil bidrage til at styrke og udvikle deltagerne i deres supervisorroller gennem at styrke
deres evne til containment, til at tænke (nogenlunde) klart og til at inddrage følelser som data. Vi vil
inddrage forskellige metoder, bl.a. brug af visuelt materiale og objekter, som fremmer det
associative arbejde i supervision.
Vi bruger den fælles erfaring fra supervisionsprocesserne i et her-og-nu perspektiv til at skabe
læring. Undervejs vil vi inddrage tekster om centrale begreber for supervisionsopgaven, f.eks. om
containing, overføring og modoverføring, valens, role-in-the-mind og følelser som data og om
associative processer.
Gruppen ledes af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager, begge cand.psych.aut. og
specialister og supervisorer i arbejds- og organisationspsykologi
Praktisk
Tid: Forløbet består af 6 sessioner, der afholdes på følgende datoer: 1. september, 29. september,
27. oktober, 8. december, 12. januar 2023 og 9. februar 2023. Alle dage fra 13.00-16.00
Sted: Slagelsegade 1. 2. sal. 2100 Kbh. Ø.
Pris: 13.500,00 ekskl. moms. Beløbet kan evt. betales i to rater. Der er plads til maksimalt 8
deltagere i forløbet.
Tilmelding via mail til info@bonnerup-hasselager.dk senest 15. juni 2022. Faktura tilsendes ved
tilmelding.
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