SUPERVISIONSGRUPPE / EFTERÅR 2022 / GRUPPE 1
Ved Birgitte Randrup Krog:
§
§
§

Psykoterapeut MPF
Master of Public Health
Fysioterapeut

§
§

Mail: birgitte@piaa.dk
Mobil: 22 73 30 10

Sted / datoer / tid
Sted:
§
§

Rypevej 9, 8660 Skanderborg
OBS: Medbring selv madpakke

Dato og tidspunkt
§
§
§

Tirsdag d. 13. september (kl. 16.00 – 20.30)
Tirsdag d. 1. november (kl. 16.00 – 20.00)
Tirsdag d. 6. december (kl. 16.00 – 20.00)

§
§
§
§

At styrke og integrere dit professionelle arbejde med andre mennesker
At styrke dig til at gennemføre et terapeutisk forløb med klienter i dit eget regi
At bringe din erfaring som terapeut ind i dit uddannelsesforløb på PIAA
At fremelske dine ressourcer i retning af, at finde din unikke, autentiske terapeutstil

Mål

Psykoterapeutisk Institut Århus • Supervisionsgruppe
Søndergade 64 2. th. • 8000 Århus C.
70 21 31 40 • info@piaa.dk
www.piaa.dk

Form og indhold
Supervisionen vil tage udgangspunkt i det, du kommer med fagligt som personligt. I supervisionen vil vi arbejde
med:
§
§
§
§
§
§

det terapeutiske håndværk – at lede en samtale med en begyndelse, et forløb og en afslutning
få fokus på at etablere kontrakt og delkontrakt samt arbejdspunkt
at anvende faglige perspektiver og teori i en given problemstilling
at integrere din viden og erfaring fra din PIAA-uddannelse i dit terapeutiske arbejde
at træne din relationskompetence og blive mere bevidst om dine egne grænser og personlige temaer i
klientarbejdet
inddragelse og inspiration fra de øvrige deltagere i supervisionsgruppen

Metode
§
§
§
§

Jeg arbejder primært med individuel supervision i gruppen.
Alle har mulighed for at få supervision på et givent arbejdspunkt, som kan være alle emner, dilemmaer og
spørgsmål i relation til dit professionelle arbejde som terapeut.
Egne klienter kan inviteres med, således du får direkte supervision på dit terapeutiske arbejde – ligeledes
videooptagelse af klient-terapisession kan medbringes. Dette skal jeg i givet fald vide senest to dage før.
Der vil blive inddraget relevant teori løbende.

Pris og tilmelding
Pris
§

kr. 3000 pr. person

Antal deltagere
§ Min. 4 og max. 8 deltagere pr. session
Tilmelding
§ Du tilmelder dig pr. email til: birgitte@piaa.dk
§ Tilmelding er først gyldig ved modtaget betaling
Betaling
§ Betaling skal ske ved overførsel til kontonummer: 77 39 - 1321856
§ VIGTIGT: påfør betalingen dit navn og mærke: Navn_SUP EFTERÅR 2022 _ BRK G1
Framelding
§ Ved framelding refunderes indbetalt beløb som udgangspunkt ikke. Hvis en på venteliste gerne vil overtage
pladsen, kan dette ske ved at orientere supervisor.
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