
Kollegial supervision  

Ønsker din organisationen at gøre mere brug af den enkeltes skjulte ressourcer? 
Vil du sammen med kolleger styrke kompetencerne internt i jeres faglige miljø? 
Har du lyst til at være med til at skabe ny læring og udvikling i din organisation? 
 
Så kan vi tilbyde jer et spændende kursus, der henvender sig til både ledere, medarbejdere, under-
visere, lærere, konsulenter og andre, der ønsker at definere og udvikle en samtalekultur, hvor det 
er muligt at supervisere hinanden som ligemænd i en tryg, venlig og respektfuld atmosfære. 
  
Forventninger og udbytte 
Kollegial supervision er en systematisk samtaleform, hvor kolleger bl.a. kan hjælpe hinanden til at 
løse faglige problemstillinger. Gennem refleksion og spørgsmål kan den enkelte medvirke til at ud-
vikle kompetencer hos sine kolleger – og hos sig selv. 
  
Den kollegiale supervision er karakteriseret ved, at alle har forskellig viden og erfaring og netop 
derfor kan bidrage med forskellige indfaldsvinkler. 
  
Kollegial supervision skaber fælles læring og udvikling på arbejdspladsen. Medarbejdere bliver i fæl-
lesskab klogere på svære problemstillinger, lærer af succeshistorier og deler viden og  
erfaringer. De får nye idéer og inspiration, og ikke mindst lærer de deres kolleger bedre at kende. 
Det skaber en konstruktiv dialog i hverdagen. 
 
I løbet af kurset får du og dine medkursister redskaber til at: 
 

• strukturere kollegial supervision 

• udvikle en god samtalekultur 

• give kvalificeret kollegial supervision ud fra forskellige rammer og principper 

• skabe mulighed for kompetenceudvikling i det faglige miljø 

• øge den generelle udvikling og læring i organisationen 

• kunne udnytte de skjulte ressourcer, som gemmer sig hos den enkelte 

• skabe reflekterende teams 
 
Indhold 
I undervisningen på kursusdagene lægges der vægt på, at du som deltager lærer: 
 

• hvordan kollegial supervision kan skabe udvikling, refleksion og gensidig inspiration 

• en anderledes samtalekultur, som gør det muligt at supervisere hinanden som ligemænd 

• forskellige samtale- og observationsteknikker og får effektive kommunikationsværktøjer 
 
Herudover vil vi have fokus på, at I får gode muligheder for at træne de lærte værktøjer og teknik-
ker i praksis, så I kan overføre dem direkte til jeres daglige arbejde i organisationen. 
  
Kursets varighed er 2-4 dage alt efter ønske og afholdes som udgangspunkt hos jer i egen organi-
sation.  
 
Vi tilrettelægger selvfølgelig det endelige forløb i samarbejde med jer og med afsæt i de ønsker og 
behov, I har i netop jeres organisation. 
 
  
Kontakt os på tlf. 40 30 14 95 eller send en mail til post@axept.dk for yderlige-
re information. 

                                                                    
            Til dig der vil videre 

 


