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Jacob Mosgaard og Bruno Vinther  
Kurser for professionelle

Hvor 
Vinther og Mosgaard Kurser 
Adolphsvej 43B 
2820 Gentofte

Hvornår 
Modul 1: 6.-7. september 2023 
Modul 2: 28.-29. september +  
 2.-3. oktober 2023 
Modul 3: 8.-10. november 2023 
Modul 4: 8. december 2023 
Alle dage kl. 9-16

Pris 
23.500 kr. ekskl. moms 
inkl. forplejning.

Kontakt  
Jacob Mosgaard 
jm@vinthermosgaard.dk

For pædagoger, lærere, psykiatere, mentorer, socialrådgive
re og andre faggrupper, som arbejder med eller ønsker at 
arbejde med supervision, konsultation og lignende.

Uddannelsen består af 4 moduler på i alt 10 dage – de første tre moduler 
er af forskellig længde og vil bestå af en blanding af teori og træning af 
egne supervisorfærdigheder, og det sidste modul afrunder på en dag hele 
uddannelsen.

Ønsker du at dygtiggøre dig inden for supervision, så er her uddannelsen, 
som klæder dig på såvel teoretisk som praktisk og metodisk. Uddannelsen 
tilbyder en unik blanding af teori og hands-on træning med feedback fra 
erfarne supervisorer. 

Teorien vil komme omkring:
•  Specifikke metoder
• Teoretiske overvejelser om supervision
• Supervisionens væsentlighed på arbejdspladsen
• Supervision på tværs af kontekster og af forskellige faggrupper
• Supervision af individer og grupper
• Supervision af teams vs. professionelle uden gensidigt kendskab
• Supervision som hhv. konsultation og som udviklingsrum
• Supervisionens og dermed supervisors placering i organisationen
• Supervision i skæringspunkterne mellem pædagogik og behandling
• Supervision med fokus på supervisandernes såvel som borgernes 

feedback
• Supervision med fokus på det konkrete og specifikke såvel som det 

generelle 

Træningen er en slags supervision af supervision, hvor deltagerne 
super viserer hinanden – med fokus på læring og feedback fra underviser/
supervisor. Træningen vil enten tage udgangspunkt i deltagernes egne 
sager eller i strukturerede rollespil, som underviserne har planlagt.

I god tid inden uddannelsens start vil litteratur til inspiration blive 
 tilgængelig på Vinther og Mosgaard Kursers hjemmeside.

 

For alle faggrupper

Jacob Mosgaard, 
psykolog, specialist 

og supervisor i 
psykoterapi

Undervisere/ 
supervisorer er:

Bruno Vinther, 
psykolog, specialist 
i psykoterapi 
og Certificeret 
FIT-træner

Læs meget mere 
om underviserne 
på side 4

2023
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Introduktion

Dag 1 | 6. september 2023 (kl. 916) 

Hvad er supervision, og hvad skal det kunne?

Deltagerne præsenteres for basal teori om, hvad supervision gør godt for. 
Derudover præsenteres og drøftes diverse supervisionskontekster og deres 
forskelligartede krav til supervisor. 

Rammer og strukturer præsenteres, både organisatorisk og konkret 
metodisk. Hvem er supervisor ansvarlig over for, og hvordan kan uklarheder 
i opgaven håndteres?

Dag 2 | 7. september 2023 (kl. 916)

Konkret anvendt supervision

Der arbejdes her med at identificere, hvilke situationer, arbejdspladser 
eller problemstillinger, som kalder på hvilke tilgange. Vi ser nærmere på 
forskellene på supervision af enkeltpersoner og teams, samt forskellene på 
at supervisere teams med hhv. adskilte og fælles opgaver. Her introduceres 
også det reflekterende team som en måde at håndtere større grupper.

Supervisors positioner præsenteres, forskellene mellem ekspert- og 
proces-position trænes, og vi ser konkret på spørgsmål, lytning og 
tavlebrug. 

Specifikke metoder i supervision

Dag 3 | 28. september 2023 (kl. 916)

Systemiske metoder

Hvad betyder et basalt relationelt fokus for de spørgsmål og interesser, 
vi har som supervisorer i de konkrete samtaler? Denne dag præsenteres 
diverse systemiske metoder, og hvordan de fungerer i praksis. Vi arbejder 
bl.a. med relationelle, cirkulære og positionerings-spørgsmål.

Dag 4 | 29. september 2023 (kl. 916)

Narrative metoder

På dag 4 introduceres grundlæggende narrative principper og metodiske 
greb, som de kan anvendes i supervision. Vi vil arbejde med bl.a. eksterna-
lisering, rig historiefortælling, supervisors position, agenthed, bevidning 
som supervisionspraksis mm. 

Dagen vil være en blanding af undervisning og øvelser.
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Dag 5 og 6 | 2.3. oktober 2023 (kl. 916)

Træning af supervision

Jacob Mosgaard vil på denne dag træde ind i rollen som træner af delta-
gernes egen praksis. Dagen vil således bestå af supervision af deltagernes 
egen supervision. Deltagerne gennemfører en supervisions-samtale med 
en anden deltager, mens de øvrige fungerer som reflekterende team. 
Supervisor vil give feedback ift den enkeltes læringsønsker og i relation til 
temaerne for de to foregående dages teoretiske undervisning. 

Supervision med fokus på feedback 
og udvikling

Dag 7 | 8. november 2023 (kl. 916)

Deltagerne introduceres til forskningen i de vigtigste faktorer i forandrings-
arbejde, såsom terapi, pædagogisk arbejde og andre indsatser. Vi gennem-
går ligeledes, hvad det kan bruges til i forandringsarbejde og særligt, hvad 
det betyder for en supervisionspraksis.

Dag 8 | 9. november 2023 (kl. 916)

Supervision med fokus på supervisandens fortsatte
udvikling

Dag 8 vil sætte fokus på supervisandens udvikling over tid. Hvad ved vi om, 
hvad der hjælper os fagprofessionelle til udvikling og forbedring? Hvordan 
kan supervision som praksis bidrage til dette? Vi bygger videre på viden 
fra dag 8 og tilføjer nye ideer, som har til formål at sikre en fortsat nyttig 
udvikling for supervisanden. 

Dag 9 | 10. november 2023 (kl. 916)

Træning af supervision med fokus på borgerens
feedback og supervisandens udvikling

Denne dag vil særligt stå i træningens navn. Gruppen vil sammen lege, 
træne og øve de basale pointer fra de to foregående dage. Det gør vi ved 
brug af rollespil, som Bruno har tilrettelagt til formålet. Sammen leger vi 
med det, drøfter erfaringerne og hvad de sætter i gang af overvejelser og 
refleksioner omkring supervision. 

Modul 3
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Afrunding

Dag 10 | 8. december 2023 (kl. 916)

Opsamling på hele uddannelsen

Uddannelsens sidste dag ser tilbage – og fremad. Deltagerne inviteres 
til på forskellige måder at samle erfaringerne fra supervisoruddannel sen. 

Vi forsøger i fællesskab at samle alle trådene igennem forskellige 
processer, som hjælper til at fokusere på såvel det teoretiske som det 
personlige udbytte, så alle oplever sig endnu bedre klædt på til det 
fremtidige supervisor arbejde.

Modul 4
8. december 2023 4

Undervisere:  
Jacob  Mosgaard 
og Bruno Vinther

Supervisor- 
uddannelse

Tilmelding
vinthermosgaard.dk/kursus/
supervisoruddannelse-for-
alle-faggrupper-2023

Om underviserne 

Bruno Vinther 
er autoriseret psykolog med egen praksis 
i Gentofte. 
  Han arbejder med terapi, super-
vision og undervisning med fokus på 
virksomme fælles eller non-specifikke 
faktorer i behandlingsarbejde og hvor-
dan man kan styrke sine kompetencer 
ift. hvad forskningen peger på er særlige 
vigtige færdigheder i behandlingsar-
bejde. Bruno har arbejdet med Feedback 
Informed Treatment (FIT) siden 2006 i en 
række forskellige behandlingskontekster 
og er ICCE-certificeret FIT-træner. 
Bruno er tilknyttet som underviser og 
supervisor i flere organisationer, der 
anvender og implementerer FIT i deres 
daglige praksis. 
  Han er bidragyder til bogen 
”Feedback Informed Treatment i praksis 
– arbejde med borgerens feedback i 
en Skandinavisk Kontekst” (redaktør: 
Susanne Bargmann, Akademisk Forlag) 
med et kapitel om ¬FIT i ¬gruppetera-
peutisk arbejde. Bruno er særligt optaget 
af ¬sikringen af virksomt og inddragende 
samarbejde med unge og voksne, og de 
kontekster hvor indenfor dette arbejde 
finder sted.
 Læs mere om Bruno på  
brunovinther.dk

Jacob Mosgaard
er psykolog og godkendt specialist i 
psykoterapi og supervisor på specialist-
niveau. 
  Jacob er privatpraktiserende 
psykolog i Gentofte, og har i mange 
år arbejdet som underviser på diverse 
områder, fra foredrag til længere uddan-
nelser – bl.a. har han netop uddannet 
en gruppe familiebehandlere. Jacob 
er desuden en erfaren supervisor bl.a. 
inden for familiebehandlingsområdet 
samt det psykiatriske og socialpædago-
giske felt.
  Jacob er forfatter af en række artik-
ler og kapitler, samt en enkelt bog, som 
på forskellig vis beskæftiger sig med 
grundlæggende systemiske, dialogiske 
og narrative perspektiver på arbejdet 
med mennesker. Han er desuden dansk 
redaktør af det skandinaviske tidsskrift 
Fokus på familien.
  Læs mere om Jacob på  
jacobmosgaard.dk

2023

http://www.vinthermosgaard.dk/
https://www.vinthermosgaard.dk/kursus/supervisoruddannelse-for-alle-faggrupper-2023/
https://www.vinthermosgaard.dk/kursus/supervisoruddannelse-for-alle-faggrupper-2023/
https://www.vinthermosgaard.dk/kursus/supervisoruddannelse-for-alle-faggrupper-2023/
https://brunovinther.dk/
https://www.jacobmosgaard.dk/

