
SUPERVISION AF 
PSYKOLOGER PÅ 
VEJ MOD 
AUTORISATION 

MED JOB I 

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN
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Supervisionen foregår i en beskæftigelsesfaglig ramme, 
men det er dig, der sætter temaer, opgaver og 
udfordringer på dagsordenen.

SUPERVISIONEN

Et blik på din værktøjskasse og en 
udvidelse af faglige metoder og 
handlemuligheder

Træning i at undersøge, opdage og 
forandre de individer og organisationer, 
som du møder i din praksis

Nye perspektiver på egne forståelser, 
konklusioner og antagelser

Et personligt-fagligt udviklingsarbejde, som 
bidrager til en større grad af rollesikkerhed
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PSYKOLOGNÆVNETS RAMMER FOR SUPERVISION

- Supervisor er uddannet Cand.psych og 
autoriseret af psykolognævnet

- Supervisionen foregår som sagssupervision og 
forholder sig således til det praktiske arbejde

- Supervisionen foregår i gruppe á 4-5 
supervisander er og derfor ganges timerne 
med 2/3. Dvs. deltager du i 15 timers 
supervision har du optjent 10 timers gyldig 
supervision til din autorisation* 

*det er også muligt at aftale individuel 
supervision, kontakt os for muligheden herfor. 
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VI ARBEJDER MED REFLEKSIVE 
VÆRKTØJER OG UNDERSØGER 
PRAKSIS MED ET KRITISK BLIK

Selv-refleksion

Nysgerrighed på  psykologrollen

•Hvad er min rolle

•Hvad betyder min forforståelse?

•Supervisionen som mødet mellem profession 
og person

Kritisk refleksiv

Nysgerrighed på sagen

•Hvad får vi ikke øje på?

•Hvem ville se noget andet?

•Hvorfor er der ikke progression, har vi 
forstået hen ret?

Instrumentel refleksion

Løsninger og svar på konkret 
problem

•Hvad siger loven?

•Hvad skal jeg gøre i denne sag?

REFLEKSION OG TROEN PÅ INDIVIDETS JOBCHANCER
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Deltagelse i supervisionen koster 1800 kr. pr. gang á 6 
timer. Du binder dig til deltagelse minimum 3 gange i 
træk.

Supervisionen finder sted i Væksthusets lokaler, der vil 
blive tilbudt kaffe/te og vand samt en let frokost. 

Inden opstart i gruppen bedes du skrive et kort oplæg 
om mål og perspektiv for din deltagelse. Oplægget 
danner udgangspunkt for en individuel 
forventningssamtale(eventuelt digitalt) på 30-45 
minutter. 

Mødetiden er kl. 9.00-15.00 

Datoerne i 2022 er: 14/2, 14/3, 8/4, 2/5, 30/5, 15/8, 
12/9, 10/10, 7/11, 5/12

PRIS OG PRAKTISK
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ANNE 
SANDBERG 
HOLM

• Uddannet cand.psych Aut. 

• Mere end 10 års erfaring 
med beskæftigelsesfaglig 
supervision, praksis og 
ledelse.

• Organisationspsykologisk 
efteruddannelse

• Se hele Annes CV her

Tag gerne kontakt for en 
uforpligtende snak  
asc@vaeksthus.dk eller 
30185872

SUPERVISOR

https://vaeksthusets-kompetencecenter.dk/wp-content/uploads/2021/06/CV-Anne-Sandberg-Holm-2021.pdf
mailto:asc@vaeksthus.dk

