
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNDERVISNINGSFORM 

På kurset veksles mellem teoretiske 

oplæg, diskussioner i plenum og 

øvelser i mindre grupper med plads til 

erfaringsudveksling. 

 

MÅLGRUPPE 

Kurset henvender sig primært til 

psykologer, og maks. 25% af 

deltagerne må være fra anden 

relevant faggruppe. Der er plads til 

maks. 15 deltagere på kurset.  

 

PRIS 

4150 kr. inklusiv forplejning. 

 

TID 

8.-9. februar 2023, kl. 9-16.  

 

(Kurset genudbydes 7.-8. juni 2023) 

 

STED 

Kollektivbyen, Gudrunsvej 78, 8220 

Brabrand, Aarhus. 

 

TILMELDING 

Send mail med navn, arbejdsplads og 

informationer om betaling (herunder 

Ean nr., hvis din arbejdsplads betaler) 

til: katrine@tranumthomsen.dk.  

 

Tilmelding er bindende, og pladsen 

kan overdrages til en anden frem til 

kursusstart.  

 

Tilmeldingsfrist: 6. januar 2023. 

 SUPERVISION AF ANDRE FAGGRUPPER 
 

Kurset er forhåndsgodkendt under punkt 3.20 i 

specialistuddannelsens tværgående modul 

 

 

Mange psykologer har supervision af andre faggrupper som en 

af deres kerneopgaver, og det er ofte en kompleks opgave, der 

trækker på flere psykologfaglige discipliner. Formålet med dette 

kursus er at tematisere supervision af andre faggrupper som et 

særskilt psykologfagligt område funderet i teori, forskning og 

konkrete praksisser. Kursets indhold spænder bredt fra indføring i 

central supervisionsviden til konkrete greb og værktøjer i 

arbejdet med andre faggrupper.  

 

På kurset opnår du kendskab til: 

• Supervisionens formål og afgrænsning i forhold til f.eks. 

terapi, rådgivning og undervisning. 

• Supervisionens rammer og udarbejdelse af kontrakt med 

leder og supervisander. 

• Psykologens bidrag og rolle i supervision af andre 

faggrupper.  

• Organisering af gruppesupervision og forståelse af 

gruppedynamikker. 

• Supervisionsrelationen og håndtering af konflikter i 

supervision af andre faggrupper. 

• Supervision med tværfaglige grupper og magtforhold 

mellem faggrupper. 

 

UNDERVISERE 

Anne Engholm Hedegaard, cand.psych.aut. og Ph.d. Tidligere 

adjunkt, supervisor og leder ved Universitetsklinikken på Aalborg 

Universitet, hvor hun bl.a. har undervist, forsket og publiceret 

inden for supervisionsområdet med særligt fokus på 

supervisionsalliancen. Aktuelt privatpraktiserende psykolog i 

Aarhus med arbejdsopgaver inden for psykoterapi, supervision 

af psykologer og andre faggrupper samt medvirken i 

supervisoruddannelser og kurser om supervision. 

 

Katrine Tranum Thomsen, cand.psych.aut. Mangeårig erfaring 

inden for PPR-området, hvor hun har arbejdet dels som PPR-

psykolog og dels som konsulent i forhold til organisering og 

afholdelse af supervision, læringsforløb og udviklingsprojekter for 

lærere og pædagoger samt publiceret bøger og artikler inden 

for det pædagogisk psykologiske fagområde. Arbejder aktuelt 

som selvstændig psykolog med arbejdsopgaver i pædagogiske 

fagområde med supervision, efteruddannelse, læringsforløb og 

kurser for både psykologer og andre faggrupper.  
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