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VEDFELT INSTITUTTETS SUPERVISORUDDANNELSE  

Vedfelt Instituttet udbyder en 1,5-årig uddannelse til supervisor. Som supervisor kan du professionelt være med til 

at kvalificere personlig og faglig udvikling hos personer, der arbejder med mennesker. Supervision er relevant i 

forhold til terapeutisk praksis, men også i forhold til en række pædagogiske områder og for eksempel indenfor 

HR, konflikthåndtering, ledelse, vejledning, socialrådgivning, patientkontakt, coaching og medarbejdersamtaler. 

Du kan søge uddannelsen, hvis du i forvejen er uddannet psykoterapeut fra Vedfelt Instituttet eller har anden 

relevant baggrund, og som minimum har deltaget i kurser på Vedfelt Instituttet af mindst et års varighed.  

OPBYGNING AF UDDANNELSEN 

Uddannelsen består af 8 moduler fordelt over 1 1/2 år.  

Mellem modulerne vil der være træningsmøder 4 gange af 4 timer i mindre grupper uden underviser.  

Undervisningen foregår på Adelgade 58, København K.  

UNDERVISNINGSFORM OG INDHOLD 

Hvert modul har et supervisionstema. Du får som deltager en indføring i den kybernetiske psykologis 

anerkendende og integrerede tilgang til supervisionsarbejdet, samt anden relevant teori. Der vil bl.a. blive 

undervist i  

● Vigtigste fokuspunkter i supervision 

● Grundlæggende kommunikationsforståelse / dialogiske læringsprocesser 

● Meditativ fordybelse som ressource i supervision 

● Overføring og modoverføring i supervisionen 

● Energibalancering 

● Symboliserende holdning og refleksion 

● Gruppesupervision 

● Den tilbagetrukne vs den overinvolverede hjælper 

● Ubevidst intelligens i supervision  

● Brug af reflekterende teams 

● Fagpersonlig udvikling vs individuation 

● Meditation, bevægelse og kreative udtryk indgår naturligt i undervisningen 

● Relevant teori  

 

Den kybernetiske psykoterapeutiske metode vægter mesterlærerprincippet højt, hvorfor det er en central del af 

undervisningen, at der på hvert modul er en supervision til hver deltager. Således at der er mulighed for selv at 

opleve supervision, styrke sin egen faglige udvikling og lade sig inspirere af andres supervisioner. 
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Supervisionen foregår i gruppe med materiale fra supervisandens egen praksis eller arbejdsliv. Dagene indeholder 

et tema til fordybelse. Under supervisionerne er deltageren aktivt engageret i reflekterende teams, teoribaserede 

overvejelser mm.  

Vi anvender en integreret metode, som omfatter supervisionsteknikker fra systemisk, psykodynamisk, eksistentiel 

psykologi og kognitiv terapi. Den overordnede integrerende teoriramme er kybernetisk psykologi og psykoterapi. 

Undervisningsformen er praksis- og oplevelsesorienteret og sættes i relation til deltagernes aktuelle arbejdsliv.  

Udover træning i at supervisere vil du som deltager modtage undervisning i forhold til begrebsafklaring, etik, 

afgrænsning af supervision ift. fx terapi, udformning af kontrakt/ramme for supervision mv. Deltagerne vil i 

mindre grupper – mellem modulerne - træne udvalgte øvelser, gennemgå og fremlægge relevant litteratur.  

UNDERVISNINGSPLAN 

 

Dato Datoer 

Modul 1 8.+9. marts 2021                    

Modul 2 25.+26. maj 2021                   

Modul 3 28.+ 29. juni 2021                    

Modul 4 13.+ 14. december 2021                    

Modul 5 21.+22.  februar 2022                    

Modul 6 27.+28. juni 2022                   

Modul 7  8.+9. august 2020 

Modul 8 3.+4. oktober 2022   

Undervisningstidspunkter:  

Mandage 9.30 – 17.00 

Tirsdage 9.00 – 15.00 

 

UNDERVISERE  

Undervisere på uddannelsen er Torben Hansen, Anne Maj Nielsen, Anne Zimmer og Henriette Løvdal. 

Opgavevejledning er ikke obligatorisk, men kan tilkøbes hos Henrik Hass. Se præsentation af undervisere på 

www.vedfelt.dk under psykoterapeutuddannelsen. 

  

http://www.vedfelt.dk/
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CERTIFICERING/EKSAMEN 

For at opnå certificering som supervisor skal du vise, at du har tilegnet dig både teoretiske og praktisk/kliniske 

færdigheder som supervisor. Derfor afsluttes uddannelsen med en eksamen, som består af en rapport, der 

beskriver et supervisionsforløb med dig som supervisor. Forløbet, der beskrives, skal være på mindst 4 sessioner. 

Omfang mellem 2000 og 4000 ord. Opgaven fremlægges og godkendes af undervisergruppen.  

Opgaven skal vise, at du har tilegnet dig viden om kybernetisk psykologisk tilgang til supervision. Der vil blive 

lagt vægt på evne til at forholde sig reflekterende til sin egen rolle og udvikling som supervisor altså den 

fagpersonlige udvikling. Fravær må ikke overstige 15 %.   

PRAKTISK 

Hvor: Uddannelsen afholdes dels i Adelgade 58, 6. sal København K  

Pris: Pris for hele uddannelsen er kr. 29.000 inkl. eksamensafgifter, forfriskninger, te og kaffe. 

Uddannelsen betales i 5 rater til konto: 5379   0000337552   

Skriv ”Efteruddan. + dit navn, rate...” ved indbetaling.  

1. rate kr. 5.800, - senest 1.12.2020 

2. rate kr. 5.800, - senest 1.3.2021  

3. rate kr. 5.800, - senest 1.6.2021 

4. rate kr. 5.800, - senest 1.10.2021 

5. rate kr. 5.800, - senest 1.02.2022  

 

Alternativt:  

Depositum ved tilmelding kr. 5000,- og efterfølgende kr. 1500,- per mdr. i 16 mdr.  

Vær opmærksom på evt. mulighed for bruttolønsordning.  

 

TILMELDING 

Tilmelding: Mail en kvart A4-side med din baggrund og din motivation.  

Eventuelle afklarende spørgsmål kan rettes til uddannelsesleder Torben Hansen på tlf. 61330640 eller 

vedfeltmail@gmail.com  
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