
EKSTERN SUPERVISIONSGRUPPE 40 TIMER 
 

 Til forundringsparate psykologer på vej mod autorisation 
 

HVORNÅR 

 

2019 

12. September 

10. Oktober 

7. November 

5. December   

2020 

9. Januar 

6. Februar 

5. Marts 

2. April 

7. Maj 

11. Juni 

Alle dage kl 9 - 16 

 

HVOR 
 

Silkeborgvej 324, 1. 

8230 Åbyhøj 

 

PRAKTISK 
 

Max 5 deltagere 

40 timer ekstern 

(Omregnet 60 timer) 

Har du spørgsmål? 

Tlf. 2612 4054 

kmd@km-diedrichsen.dk 

 

PRIS 
 

Kr. 28.000 ekskl. moms 

Tilmeldingsfrist 9/9-19 

 

Early bird 15/8-19 

Kr. 25.000 ekskl. moms 

Forplejning inkluderet 
 

Betaling i 2 rater  

1. rate ved tilmelding 

Reg.nr : 7170 

Konto: 000 1560 196  

Vil du være en del af en supervisionsgruppe, hvor vi arbejder 
kreativt og eksperimenterende med fokus på udvikling og  
proces fremfor præstation? Så læs med her! 
 
Vores vigtigste målsætning er læring i et kompetencefyldt, forundrings-
parat og trygt træningsrum. Vi afprøver og træner psykologiske redskaber 
og metoder, så du kan blive fortrolig med at anvende dem "ude i den  
virkelige psykologverden." 
 
Den vigtigste opgave som psykolog er ikke at kunne præsentere den teo-
retiske viden, der er opnået under uddannelsen, men at omsætte teorien 
til en hverdagspraksis med mennesket i centrum. 
 

Hvad du kan forvente 
• Vi vægter en pragmatisk tilgangsvinkel og en uhøjtidelig omgangs-

tone med stor respekt for den enkeltes individualitet. 
• Vi arbejder ud fra en supervisionspraksis, du kan sammenligne med 

et eksperimentarium med vægt på at lære med og af hinanden. 
• Du vil blive præsenteret for en buffet af viden, metoder og modeller 

inden for bl.a. den narrative og systemiske tradition, ACT og mind-
fulness.  

• Du vil blive trænet i at coache og supervisere individuelt og i grupper 
med et reflekterende team og bevidningsøvelser. 

 
I supervisionsgruppen vil vi veksle mellem oplæg, praktiske øvelser, dialog 
og refleksion med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og cases. 

Karen Marie Diedrichsen 
Autoriseret psykolog og erhvervspsykolog. 30 års erfa-
ring med mangfoldige teoritilgange samt innnovative og 
kreative problemløsningsmetoder. Oplært i den syste-
miske supervisionspraksis af S.Willert & B. Madsen. Ge-
staltorienteret tegneterapeut & mindfulnessinstruktør. 
Læs mere på Km-diedrichsen.dk 

Tescha Quist 
Autoriseret psykolog og erhvervspsykolog. Erfaren i 
børns udvikling fra PPR og specialskoler. Supervisor og 
VISO-specialist i det specialpædagogiske felt. Uddannet i 
relationsterapi, hypnose samt compassionsfokuseret 
mindfulness. Funderet i den narrative og systemiske tra-
dition samt ACT. Læs mere på Psykologenaarhus.dk. 


