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Vinther og Mosgaard Kurser

vinthermosgaard.dk Jacob Mosgaard og Bruno Vinther  
Kurser for psykologer

Tilmelding
vinthermosgaard.dk/
supervisoruddannelse

Hvor 
Mellemfolkeligt Samvirke 
Globalhagen House 
Fælledvej 12 
2200 København N

Hvornår 
Modul 1: 11.-13. april 2018 
Modul 2: 6.-7. juni 2018 
Modul 3: 29.-30. august 2018 
Modul 4: 29.-31. oktober 2018 
Alle dage kl. 9-16

Pris 
Hele uddannelsen 25.000 kr. 
Teorien alene 13.000 kr.  
ekskl. moms, inkl. forplejning.

Kontakt  
Jacob Mosgaard 
jm@vinthermosgaard.dk

2018

Uddannelsen for dig, der ønsker at fordybe dig og dyg-
tiggøre dig i de mangfoldige praksisser, som supervision 
er. Fra det personlige over det sagsorienterede til det 
organisatoriske, fra supervision af psykologkolleger til 
andre faggrupper, og fra individuel til gruppesupervi-
sion. Udfordringerne er mange, og kompleksiteten stor.

Deltag i denne 10-dages uddannelse, som klæder dig på til de praktiske, 
metodiske og personlige udfordringer i arbejdet som supervisor. Få 
vitaliseret og trænet centrale psykologfaglige supervisionsfærdigheder.

Uddannelsen er primært rettet mod psykologer, som er specialister i 
psykoterapi. Den er godkendt af Dansk Psykolog Forening i overens-
stemmelse med de fælles krav til alle supervisoruddannelser:

19.2.3 Teori: 30 timer 
19.2.4 Supervision af supervision: 20 timer.

Indholdet i undervisningen er professionsorienteret frem for 
”ideo logisk”, altså rettet imod konkrete professionelle supervisions-
dilemmaer, situationer og positioner frem for en gennemgang af 
referenceramme-teori. Uddannelsen er dog ikke teori-neutral – den 
læner sig op ad det systemiske og socialkonstruktionistiske, men det er 
ikke grundlagsteorien, der er i fokus.

Supervisoruddannelsen er bygget op af fire moduler af 2-3 dage, og 
den  indeholder både undervisning og supervision i gruppe. Som noget 
helt unikt vil deltagerne efter hver teoretiske undervisning blive trænet 
hands-on af netop de fire undervisere. Deltagerne vil her modtage edukativ 
feedback og udviklingsfremmende input på egen supervision. Undervi-
serne er erfarne og inspirerende navne fra Danmark og den større verden: 

Modul 1:  Benedicte Schilling (Danmark/England) 11.-13. april 2018
Modul 2:  Peter Rober (Belgien) 6.-7. juni 2018
Modul 3:  Rolf Sundet (Norge) 29.-30. august 2018
Modul 4:  Vibe Strøier (Danmark) 29.-31. oktober 2018

Vibe Strøier, psykolog, 
specialist og supervisor

Benedicte Schilling, 
psykolog, specialist og 
supervisor

Peter Rober, Professor i 
klinisk psykologi

Læs meget mere om 
underviserne på side 7

Rolf Sundet, Ph.d. 
og specialist i klinisk 
psykologi

Supervisoruddannelse  
for psykologer

Tilmeld 
dig i dag
Først-til-
mølle…

http://www.vinthermosgaard.dk/
http://www.vinthermosgaard.dk/supervisoruddannelse
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Tilmelding sker efter ”Først-til-
mølle-princippet”,  således at 
tilmeldingen først er sikret ved 
at udfylde oplysningerne på 
vores hjemmeside. Ved tvivl 
eller spørgsmål, skriv til   
jm@vinthermosgaard.dk

Kursusafgiften kan efter den 
1/1 2018 ikke returneres. Ved 
afmelding inden denne dato 
returneres det fulde beløb.

Uddannelsens opbygning

Supervisoruddannelsen er bygget op af fire moduler med hver sin 
hovedunderviser. Alle moduler kombinerer teori, træning og supervision 
af supervision. Alle deltagere vil få mulighed for at blive superviseret 
af alle fire undervisere. Uddannelsen vil bevæge sig fra basale super-
visionsfaglige elementer over mere specifikke metoder og konkrete 
opmærksomhedsfelter til mere organisatoriske spørgsmål.

Deltag i supervisoruddannelsen på én af følgende to måder:

1) Tilmeld dig hele uddannelsen og få i alt 32 timers teori, 20 timers 
supervision af supervision samt 8 timers træning af egen super-
visionspraksis. Du deltager alle dage (Dag 1-10).

2) Få dækket din supervision af supervision andetsteds, og tilmeld dig 
udelukkende den teoretiske del af uddannelsen – 32 timers teori og 
4 timers træning af egen supervisionspraksis. Du deltager 6 dage 
(på alle 4 moduler, men uden den sidste dag i hvert modul).

Analyse og forståelse af den psykologfaglige 
supervisions almene kontekst

Dag 1
Underviser: Benedicte Schilling

Modul 1 er er en introduktion af supervision og vil sætte scenen for 
supervision i en kompleks virkelighed.

Første dag står den store danske kapacitet i supervision Benedicte 
Schilling for, og hun vil her lægge rammerne for hele uddannelsen 
ved at fokusere på to helt centrale aspekter ved supervision – læring 
og priofessionsudvikling. Hun vil først præsentere supervision som 
et Læringsformat: Supervisionens essens, teori og læringsperspektiv. 
Herunder tre centrale funktioner i det psykologiske fagområde: 
 Formaterende, socialiserende og rehabiliterende.

Benedicte vil desuden præsentere og invitere til dialog om Psykologlo-
vens regler for supervisorer og supervisander og dennes konsekvenser 
for psykologens funktion som supervisor og supervisand: Ansvar, 
opgaver, rettigheder og særlige pligter. Herunder belyses det triadiske 
aspekt i supervision: Vi er i supervision for borgernes skyld! Patientsik-
kerhed. 

Herefter undersøges supervision som Professionsudvikling: Opgave-
orientering og Praksisnærhed.

Der vil være præsentation og dialog om differentiering af de forskellige 
lærings- og kvalificeringsrum, som vi benytter i arbejdet med vores 
kolleger, herunder især konsultative ydelser og supervisoriske ydelser. 
Hvad er supervision ikke? Afgrænsning til terapi, sparring, coaching, 
rådgivning og undervisning drøftes. 

Deltagerne indføres i Diskriminationsmodellen, og hvordan vi bruger de 
forskellige læringsrum i dagligdagens beslutninger om tilrettelæggelse 
af forskellige supervisionsformer.

2018
Supervisoruddannelse  
for psykologer

Tilmelding
vinthermosgaard.dk/
supervisoruddannelse-2018

Tilmeld 
dig i dag
Først-til-
mølle…

Modul 1
11.-13. april 2018 

Det Færøske Hus
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Tilmeld 
dig i dag
Først-til-
mølle…

Dagens sidste punkt er Den supervisoriske arbejdsalliance.

Herunder fire temaer: 1) Supervisorrollen og dens mulige dilemmaer: 
Er vi interne eller ekstern supervisorer? Leder eller kollega i supervisor-
rollen? 2) Den gode supervisor versus den skræmmende supervisor. 
Der inviteres til dialog om etiske forhold, der spiller ind i etablering af 
og betydningen af den supervisoriske arbejdsalliance. 3) Supervisors 
særlige opgaver, ansvarsfelter, pligter og funktioner. 4) Supervisandens 
særlige opgaver, pligter og funktioner og krav til supervisanden i 
supervision.

Dag 2
Underviser: Benedicte Schilling

Anden dag vil Benedicte se på Supervisionens organisation

Herunder samtale om systemfaktorer, organisatoriske og ledelsesmæs-
sige forhold, som fremmer eller hæmmer et hensigtsmæssigt lærings-
klima og kultur for supervision.

Herefter er temaet Evaluering af læring i supervisionsforløb

Hvordan evalueres supervisionsforløb? Hvordan monitoreres og 
evaluerer vi som supervisorer læringen i supervision? Vi drøfter evalue-
ringsteorier, supervisionskontrakten og de etiske aspekter af evaluering: 
Etik, dilemmaer og valg, vi træffer i supervision. Samme supervisor og 
samme model som dagen før

Eftermiddag: Supervision af supervision og Træning af supervisions-
praksis

Ud over teorien får alle også mulighed for at prøve teorien på egen 
krop og som træning. Deltagerne fordeles i grupper á max. 8 personer, 
således at alle får mest muligt ud af supervisionen. Supervision af 
deltagerne samt deltagernes supervision af hinanden med særligt fokus. 
Deltagerne lærer om og bliver trygge i funktionen som supervisor.

Dag 3
Supervisorer: Benedicte Schilling og Vibe Strøier

Supervision af supervision

På tredje dag suppleres Benedicte af underviseren på Modul 4, Vibe 
Strøier, og deltagerne vil nu hele dagen supervisere hinanden og 
mod tage live supervision og feedback på denne supervision af de to 
erfarne psykologer og supervisorer. Der fortsættes med samme gruppe-
fordeling som dagen før.

2018
Supervisoruddannelse  
for psykologer

Tilmelding sker efter ”Først-til-
mølle-princippet”,  således at 
tilmeldingen først er sikret ved 
at udfylde oplysningerne på 
vores hjemmeside. Ved tvivl 
eller spørgsmål, skriv til   
jm@vinthermosgaard.dk

Kursusafgiften kan efter den 
1/1 2018 ikke returneres. Ved 
afmelding inden denne dato 
returneres det fulde beløb.
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Tilmeld 
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Først-til-
mølle…

Terapeutens indre dialog i supervision 

Dag 4

Underviser: Peter Rober

På Modul 2 har vi fornøjelsen af Peter Rober fra Belgien, en engageret 
stemme i den systemiske og dialogiske teori og praksis i mange år. 
Her vil han rette fokus på et aspekt, som optager ham meget for tiden, 
og som ofte glemmes i optagetheden af sager og problemløsning i 
supervisionssammenhænge - nemlig supervisanden som personligt 
berørt menneske. Fokus på Dag 4 vil således ligge på væsentligheden af 
at inddrage terapeutens oplevelser fra terapisessionerne i den supervi-
soriske samtale.

Forskning viser, at terapeuter oplever en bred vifte af følelser og en 
masse tanker, mens de er engagerede i den terapeutiske samtale. Disse 
oplevelser kan være distraherende, men de kan også vække nye ideer, 
og de kan endda være nyttige i kontakten med klienterne. I supervision 
er dette udfordringen, da terapeuter oftest træder ind I supervisions-
processen med en oplevelse af fastlåsthed, af ikke at vide, hvad der nu 
kan gøres. Sådan et dødvande kan ofte være indgangen til samtaler 
om terapeutens oplevelser i terapirummet, og i supervisionsprocessen 
kan dermed findes måder at gøre netop disse oplevelser centrale i den 
terapeutiske proces, således at processen bliver ”låst op”.

Teoretisk ligner dette et fokus på modoverføring, men fra et socialkon-
struktionistisk perspektiv – heraf begrebet ”indre dialog”. Baseret på 
dette begreb præsenteres nogle metoder og tilgange til at få terapeuten 
som person til at blive en del af supervisionsprocessen.

Dag 5

Supervisor: Peter Rober

Supervision af supervision

Deltagerne fordeles, således at alle følger samme gruppe som sidst. 
Halvdelen af dagen trænes supervision med fokus på temaer fra dagen 
før. Den anden halvdel af dagen vil Peter supervisere med inddragelse af 
ideerne om terapeuten som person.

2018
Supervisoruddannelse  
for psykologer

Tilmelding sker efter ”Først-til-
mølle-princippet”,  således at 
tilmeldingen først er sikret ved 
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vores hjemmeside. Ved tvivl 
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Tilmeld 
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Først-til-
mølle…

Supervisionssamtalen  
– et sted for udvidelse gennem deling og medfølelse

Dag 6

Underviser: Rolf Sundet

På Modul 3 kan vi med glæde præsentere Rolf Sundet, et centralt 
navn i skandinavisk systemisk familieterapi siden 1980erne. Rolf vil 
invitere deltagerne ind i nogle temaer, som han aktuelt beskæftiger sig 
med i forhold til supervision, bl.a. hvordan vi kan inddrage klienternes 
feedback i supervisionsarbejdet, så vi sikrer, at både supervision og 
terapi bliver så kollaborativt som muligt.

Ideen med dagen er at se på og udvikle samtale- og samværsformer, 
som muliggør udvidelse av supervisors handlings- and tænknings-
repertoire. Supervisionsformatet bygger på ideer om kollektivets 
betydning for arbejde med ændringsprocesser. Tilgangen er inspireret 
af ideer fra arbejdet med reflekterende processer, narrativ praksis, 
udviklingspsykologiske perspektiver samt perspektiver for overskridelse 
af og supplement til det biopsykososio(medicinske) tankesæt. 

Et specielt anliggende for supervisionsarbejdet er, hvordan vi forstår og 
anvender feedback fra dem, vi samarbejder med i terapeutisk arbejde. 
Rolf vil præsentere skalaer og andre samtaleværktøjer, som ikke giver 
svar, men som åbner for samtaler, som igen bliver retvisende for det 
terapeutiske arbejde. Der vil blive lagt vægt på at udforske, hvad et 
sådant perspektiv på feedback indebærer både for, hvordan vi ser vores 
rolle som terapeut, og hvordan vi forstår terapeutisk arbejde. Enkle 
”regler” for praksis vil blive drøftet sammen med en skelnen mellem 
”an ethics of accountability” og ”an ethics of responsibility”.

Et særligt interessefelt for Rolf er, hvordan vi (over)lever som foran-
dringsarbejdere i den neoliberale tidsepoke. Hvordan få hjælp og 
støtte gennem kollektivistiske samværsformer, som understøtter både 
autonomi og afhængighed for både brugere av vores tjenester og os 
selv. Feedback fra brugerne står centralt i dette overlevelsesarbejde. 
Fokusset for dagen vil hele tiden være på de dagsaktuelle udfordringer, 
vi står overfor, når vi arbejder med forandringsprocesser både som 
supervisor og forandringsarbejder inden for velfærdsstatens sundheds-, 
social- og pædagogiske tjenester. Psykosociale og politiske forståelser 
kommer i centrum for den slags livsudfordringer.  

Dag 7 

Supervisor: Rolf Sundet

Supervision af supervision

De to grupper træner halvdelen af dagen supervision af hinanden med 
inddragelse af temaer fra dagen før. Den anden halvdel af dagen vil Rolf 
supervisere med fokus på Dag 6’s ideer om feedback og udvidelsen af 
supervisandernes handlingsrepertoirer.
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for psykologer

Tilmelding sker efter ”Først-til-
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Først-til-
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Supervisanden mellem tamme og vilde problemer

Dag 8

Underviser: Vibe Strøier

Modul 4 vil afrunde hele uddannelsen, og vil ud over at samle op, også 
fokusere på relevante anvendte områder af supervision.

På den ottende dag vil Vibe Strøier præsentere sine mangeårige 
erfaringer fra krydsfeltet mellem supervision og organisationspsykologi 
og vil først tale om Supervision som en del af en organisatorisk strate-
gisk kontekst.

Herunder er emnerne 1) Supervision og organisatorisk læring, 2) 
Mentaliseringsbaseret supervision i komplekse forandringer, samt 3) 
Supervision som implementeringsforum for læring og udvikling.

Dagen vil desuden handle om Supervision og velfærdsprofessionernes 
arbejde med ny velfærd.

Her vil Vibe tale om individuel læring og implementering af forskellige 
velfærdsmodeller gennem supervision. Vibe vil desuden præsentere 
begreberne Bridging and Bonding som en måde at forstå og arbejde 
med fælles supervision i tværfaglighed og tværorganisering, altså 
supervision af komplekse personalegrupper.

Dag 9

Underviser: Vibe Strøier

På Dag 9 vil Vibe se på Kontekstspecifikke supervisorfærdigheder, 
metoder & opmærksomhedsfelter for supervisor.

Herunder vil deltagerne blive inviteret på banen med deres konkrete 
komplekse supervisionsudfordringer og arbejdsfelter. Emnet vil være 
Supervision af supervisander, der arbejder inden for specifikke – psyko-
logfaglige eller andre faglige – arbejdsområder. Et andet tema vil være 
Supervision af monofaglige henholdsvis multidisciplinære supervisander 
eller grupper.

Eftermiddag: Supervision af supervision

Igen får deltagerne også mulighed for at prøve teorien på egen krop og 
som træning. De to grupper hhv. træner og superviseres af Vibe.

Dag 10

Supervisorer: Vibe Strøier og Benedicte Schilling

Supervision af supervision

På uddannelsens sidste dag slår Vibe og Benedicte Schilling igen kræf-
terne sammen og står igen for en hel dags ”superviseret supervision” i 
de to grupper. Der vil desuden være opsamling på de udfordringer og 
dilemmaer, som deltagerne har trænet, samt en tilbagemelding på og 
gruppediskurs om deltagernes supervision af hinanden.

2018
Supervisoruddannelse  
for psykologerModul 4

29.-31. oktober 2018 
Det Færøske Hus

Tilmelding sker efter ”Først-til-
mølle-princippet”,  således at 
tilmeldingen først er sikret ved 
at udfylde oplysningerne på 
vores hjemmeside. Ved tvivl 
eller spørgsmål, skriv til   
jm@vinthermosgaard.dk

Kursusafgiften kan efter den 
1/1 2018 ikke returneres. Ved 
afmelding inden denne dato 
returneres det fulde beløb.
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  Peter Rober
 
Peter er professor i Klinisk 
Psykologi ved Institute for 
Family and Sexuality Studies, 
Medicinsk Fakultet, Leuven 
Universitet I Belgien.  Han er 

ansvarshavende i Context – Centre of Marital 
and Family Therapy ved UPC KU Leuven. Han 
koordinerer postgraduate uddannelser I Par- og 
Familieterapi (KU Leuven). Peters primære 
forskningsinteresser familieterapi med børn, 
den terapeutiske process og hemmeligheder I 
familier. Peter Rober er forfatter til en lang række 
artikler i internationale familieterapi-tidsskrifter 
og har præsenteret ved utallige internationale 
konferencer om familieterapi med børn og unge. 
Hans fokus på det personlige i det professionelle 
tog bl.a. sit udspring i den nu tidligere blog 
Loves, hvor han viser sin personlige stemme, og 
er beskrevet i bl.a. artiklen ”Adressing the person 
of the therapist in supervision”.

   Benedicte Schilling 

Benedicte er cand. psych. aut. 
klinisk psykolog, specialistgod-
kendt for børn, unge & familier. 
Akkrediteret supervisor & 
træner, forfatter og systemisk 

efteruddannet både i Danmark og England i spe-
cialerne familier, ledelse og organisationer. Hun 
er specialist i arbejdet med børn, unge, voksne 
og familier i de sociale og psykiatriske kontekster 
gennem 25 år i både Danmark og England. 
Forfatter til bøger om systemisk supervision og 
diverse artikler om bl.a. supervision og profes-
sionsudvikling. Rutineret supervisor, underviser 
og faglig inspirator i bl.a. Danmark, Sverige og 
England. Initiativtager til Psykologfagligt selskab 
for supervision i Dansk Psykolog Forening i 2008, 
som hun har fungeret som formand for lige siden. 
Hun driver uddannelsesinstituttet Schilling CTS 
Ltd. som især beskæftiget sig med supervision, 
træning og professionsudvikling for alle, som 
har opgaver med børn, unge, familier og socialt 
udsatte i det sociale, psykiatriske og uddannel-
sesmæssige område.

   Vibe Strøier
 
Vibe er cand.psych. specia-
listgodkendt og supervisor i 
voksen psykoterapi og spe-
cialistgodkendt og supervisor 
i Arbejds- og Organisations-

psykologi. Netop udvikling af teorier og metoder 
på såvel det kliniske som det organisatoriske felt 
har hendes store interesse. Hun underviser på 
specialistuddannelser i såvel det kliniske som det 
organisatoriske felt.

Underviser på Københavns universitet og 
underviser på en række kurser i Dansk Psykolog 
Forening.  Oprindelig med en baggrund i 
samfundsfag er hendes interesse fokus på såvel 
organisatoriske som individuelle forandringspro-
cesser.  Hendes store fokus er udviklingen af den 
psykologfaglige profession hops såvel kliniske, 
pædagogiske og organisationspsykologer og 
på hvordan de enkelte områder kan befrugte 
hinanden i supervision. Hun har skrevet bøger om 
konsulentarbejde, bl.a. ”Konsulentens Grønspæt-
tebog”, og en lang række artikler. Har i over 25 
pr arbejdet med uddannelse og supervision af 
psykologer.

   Rolf Sundet
 
Rolf er Ph.d. og specialist i 
klinisk psykologi. Han arbejder 
som professor i klinisk 
psykisk sundhedsarbejde ved 
Høgskolen i Sørøst-Norge. 

Han har lang erfaring fra arbejde i det psykiske 
sundhedsvæsen (psykiatrien) både i arbejdet 
med voksne, børn og unge og deres familier. Han 
er også freelance supervisor og forelæser. Han 
har publiceret i både internationale og nordiske 
tidsskrifter. Hans Ph.d. er om brug av feedback 
om proces og resultat i en familieterapeutisk 
praksis i psykisk sundhedvæsen for børn og unge, 
med særlig vægt på standardiserede skalaer som 
samtaleværktøj. Rolf har været engageret og cen-
tralt placeret i det nordiske familieterapifelt siden 
1980erne, med viden og indsigt fra det klassisk 
systemiske til det nyere dialogisk orienterede.

Om underviserne
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Vinther og Mosgaard Kurser

vinthermosgaard.dk Jacob Mosgaard og Bruno Vinther  
Kurser for psykologer

Generelle formål og læringsmål

Det overordnede formål med teoridagene er at klæde psykologerne på til med 
faglig sikkerhed at kunne supervisere efter evidensbaserede, psykologfaglige 
metoder og varetage opgaven som supervisor i individuelle, gruppemæssige, 
unifaglige og multifaglige læringssammenhænge. 

Dette indebærer, 
1. At psykologen uddannes i de basale psykologfaglige, forståelser af super-

vision som psykologfagligt vidensområde (bl.a. afgrænset fra konsultative 
ydelser) og herefter kan navigere og positionere sig psykologfagligt og kritisk 
i dette kliniske fagområde

2. At psykologen er i stand til at identificere, navigere i og anvende en række 
konkrete opmærksomhedsfelter, temaer, tilgange og konkrete redskaber, 
som er centrale at have i sit opmærksomhedsfelt og i sin redskabskasse og 
funktion som supervisor

1. Tilegne sig specifik, teoretisk kompetence, viden om og et praksisnært 
metodisk overblik over funktionen som supervisor anvendt særligt i en 
børne-ungdomspsykiatrisk ramme, og vil være i stand til at reflektere over 
de mange udfordringer, der hyppigt forekommer, når psykologer fungerer 
i rollen som supervisor for yngre kolleger samt øvrige supervisander ofte i 
tværfaglige (personale)grupper med henblik på løbende at justere sin praksis 
til gavn for supervisanden. 

2. Psykologen gives en række helt konkrete metodiske redskaber til at målrette, 
udvikle og kunne tage stilling til sin funktion og praksis som supervisor

For at kunne yde supervision og skabe faglig udvikling af andre professionelle 
kolleger på en hensigtsmæssig måde, skal psykologen have konkrete færdighe-
der og kompetencer til at kunne arbejde med, tage kritisk stilling til, overveje 
og beslutte omkring følgende temaer, som vi gennemgår, diskuterer og, i det 
omfang vi kan nå det, øver på teoridagene:
1. Kunne afklare systemfaktorer og organisatoriske forhold, som fremmer et 

hensigtsmæssigt læringsklima og kultur.
2. Kende til psykologiens forståelse af supervisors særlige opgaver, ansvarsfel-

ter, pligter og funktioner
3. Kunne adskillelse de forskellige lærings- og opkvalificeringsrum, som vi 

benytter i arbejdet, herunder især konsultative ydelser og supervisoriske 
ydelser. Væsentlige forskelle mellem de to opgaver, og hvad vi skal kunne 
som psykologer, der superviserer. 

4. Kunne forhandle og etablere den formelle og psykologiske supervisions- 
og læringskontrakt og læringsmål for supervision. 

5. Kende til Psykologlovens rammer for supervisors opgaver og ansvarsfelter 
6. Kunne skabe basis for, hvordan læring monitoreres og evalueres i supervision
7. Kunne anvende bevidsthed om forskellige tilgange, modeller og metoders 

anvendelighed til at skabe professionsudvikling hos faggrupper med 
forskellig socialiserings- og læringstraditioner. Kurset vil ikke gennemgå 
eller øve alle de konkrete supervisionsmetoder i detaljer, men give ideer til 
psykologens refleksion om valg af de enkelte metoder, som psykologerne 
kan arbejde selvstændigt videre med. 

8. Have bevidsthed om etiske og øvrige forhold, der spiller ind i etablering 
af og betydning af den supervisoriske arbejdsalliance
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Tilmelding sker efter ”Først-til-
mølle-princippet”,  således at 
tilmeldingen først er sikret ved 
at udfylde oplysningerne på 
vores hjemmeside. Ved tvivl 
eller spørgsmål, skriv til   
jm@vinthermosgaard.dk

Kursusafgiften kan efter den 
1/1 2018 ikke returneres. Ved 
afmelding inden denne dato 
returneres det fulde beløb.
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