Varighed

Narrativ supervisoruddannelse

Bliv bedre til at praktisere supervision
gennem denne 1-årige efteruddannelse.

12+5 dage
Pris

28.900 kr. inkl.
moms
Der gives 20% rabat til
ikke CVR-registrerede
privatbetalere kr.
23.120.

Supervision er en spændende og nødvendig praksis, der styrker og
professionaliserer behandlings-, rådgivnings- og vejledningsarbejdet. Denne
efteruddannelse i narrativ supervision sigter mod at kvali cere deltagerne til at
løse supervisionsopgaver, der strækker sig fra individuel supervision til
supervision i både større og mindre grupper, samt at ruste deltagerne til at kunne
supervisere i relation til de involverede personer, gruppen, arbejdspladsen,
samarbejdspartnere, kulturen, opgaverne, sproget og forhistorien.

Formål
Gennem denne efteruddannelse vil deltagerne opnå færdigheder i både
individuel supervision og gruppesupervision, lære at inddrage faglige, metodiske,
organisatoriske, relationelle, personlige og kulturelle perspektiver i supervisionen,
samt lære at afdække væsentligste perspektiver i komplicerede problemstillinger
og styre supervisionsprocessen.
Deltagerne vil lære og træne narrative metoder i supervisionssamtalen, herunder
udfoldelse og skabelse af fortællinger, eksternalisering, positionskort, bevidning
og genforfattende samtalepraksis (HVAD-modellen).

Side 1

Målgruppe
Efteruddannelsen henvender sig til alle, som har opgaver der indebærer
supervision, vejledning og rådgivning samt personer, der ønsker at kvali cere sig
til fremtidige supervisionsopgaver.
Uddannelsen kan give merit for grunduddannelsen i DISPUKs 3-årige
terapeutuddannelse og 5-årige psykoterapeutuddannelse. Dette kræver
deltagelse i 4-dags kursus i narrative samtaler (eller tilsvarende) og a evering og
godkendelse af en 10 siders grunduddannelsesopgave.

Undervisningsform
Efteruddannelsen har et særligt fokus på mulighederne i mundtlig og skriftlig
bevidning, samt i brugen af poetisering og andre dokumentationsformer i
supervisionen.
På undervisningsdagene vil deltagerne modtage undervisning i form af
teoretiske og metodiske oplæg, med inddragelse af den læste litteratur. Der vil
være demonstration og træning af en række forskellige supervisionsmetoder og
principper. Undervisningsdagene vil indeholde live-supervision af deltagernes
egne supervisionssamtaler, hvorved deltagerne oplever narrativ supervision i
praksis.

Forløb
Efteruddannelsen består af 12 undervisningsdage klokken 9-16, og fem
træningsdage i studiegrupper klokken 9-16. Hvert undervisningsmodul er af to
dages varighed. På sidste undervisningsmodul præsenterer deltagerne deres
egen supervisionspraksis.
Til hvert undervisningsmodul læses relevant litteratur.

Studiegrupper
På træningsdagene (5 enkelte dage) mødes deltagerne i mindre studiegrupper
uden underviser. Grupperne skal praktisere supervision med hinanden og evt.
inviterede supervisander, samt drøfte den læste teori
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Eksamensform
Uddannelsen afsluttes med en præsentation af deltagerens egen
supervisionspraksis, hvor hver enkelt skal vise et supervisionsklip af ca. 15. min.
varighed – eventuelt som lyd l. Deltageren har i alt 45 min. som kan bruges, som
man ønsker. Optagelsen af supervisionen skal være transskriberet, så man kan
følge med i teksten.

Adgangskriterier
Forløbet regnes for en efteruddannelse, hvorfor det er et krav, at deltageren har
en faglig relevant grunduddannelse som lærer, socialrådgiver, pædagog,
sygeplejerske, sundhedsplejerske eller anden faggruppe med en mellemlang
grunduddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige
område eller en grunduddannelse som psykolog, læge eller anden relevant
akademisk uddannelse.
Deltagerne på efteruddannelsen skal, mens de går på uddannelsen, have
mulighed for at praktisere supervision.

Kursusbevis
For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten
opfylde følgende:
Have haft max. to dages fravær på undervisningsdagene.
Have haft mindst ét supervisionsforløb i løbet af uddannelsen.
Have præsenteret egen supervisionspraksis ved hjælp af en ca. 15 minutters
video- eller lydoptagelse.
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Datoer for aktuelle forløb.
Kursusnr.

Planlagt undervisning

23-701

23. mar 2023 - 24. mar
2023
30. maj 2023 - 31. maj
2023
15. aug 2023 - 16. aug
2023
10. okt 2023 - 11. okt
2023
30. nov 2023 - 1. dec
2023
1. feb 2024 - 2. feb 2024

Kursusadresse
NorR restaurant,
Marselisborg Havnevej
46d, 8000 Aarhus C.

Dage for
studiegrupper
17. apr 2023
13. jun 2023
20. sep 2023
9. nov 2023
15. jan 2024

Kl. 9-16.

Kursusnr.

Planlagt undervisning

23-700

19. apr 2023 - 20. apr
2023
22. maj 2023 - 23. maj
2023
17. aug 2023 - 18. aug
2023
2. nov 2023 - 3. nov
2023
14. dec 2023 - 15. dec
2023
25. jan 2024 - 26. jan
2024

Kursusadresse
DISPUK 1, Snekkersten
Stationsvej 13, 3070
Snekkersten.

Dage for
studiegrupper
8. maj 2023
14. jun 2023
20. sep 2023
16. nov 2023
15. jan 2024

Kl. 9-16.
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