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Dybden i øjeblikket 
Supervision af din supervisionspraksis 

For	dig,	der	arbejder	professionelt	med	supervision	eller	coaching	

Marts	2023	–	September	2023	

 
Somme tider sker der noget i et kort øjeblik; en passage, en ordveksling, en tavshed, et suk eller 
stærke følelser fortæller os, at her er der noget på spil – men hvad? At fordybe sig i øjeblikket 
rummer muligheder for at få øje på noget nyt, at se det, der er svært at se - eller svært at se i øjnene.   
 
Der er oftest både komplekse, komplicerede og ubevidste processer i spil i en supervision. Vi går i 
dybden med cases og supervisionsprocesser for at du som supervisor kan hjælpe til udvikling af 
supervisandens 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 dig i din supervisorrolle i forhold til både enkelt 
individer og grupper. Du kommer til at arbejde med at udvikle din kapacitet til at modtage, forstå og 
sortere i de mange data, du møder i supervision/coaching. 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, 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 fra 12.30-16.30 på følgende datoer: 9.marts, 
13.april, 11.maj, 15.juni, 31.august, 28.september 2023. 

Sted: Slagelsegade 1. 2. sal. 2100 Kbh. Ø. 

Pris: 17.500,00 kr.  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 gerne nu og senest 1.februar 2023. Faktura 
tilsendes ved tilmelding. Din plads på holdet er garanteret v. betaling.  


