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Vil du arbejde mere kreativt som supervisor?

Supervision med evokative objekter
Supervisionsgruppe november 2020 - maj 2021
Har du lyst til at supervisere på andre måder? Mere legende og alligevel alvorligt med en seriøs
og respektfuld adgang til arbejdet med kritiske og ubevidste processer i organisationer?
Bonnerup og Hasselager tilbyder et supervisionsforløb for erfarne og nysgerrige
organisationspsykologer, organisationskonsulenter og ledere med interesse i at udvikle deres
kompetencer til visuelt og figurativt understøttet supervision, procesarbejde og konsultation.
At se er noget andet end at tænke. Ved at inddrage visuelt materiale i supervision, procesarbejde
og konsultation får vi en særlig adgang til et reservoir af det utænkte, det følte og oplevede, det
ubearbejdede og det ubevidste.
Deltagerne vil både få supervision på egne problemstillinger og gennem fælles metarefleksioner
få indsigt i - og bidrage - til metodisk og teoretisk udvikling. Vi kommer til at arbejde med
deltagernes fotos af dem selv, fotos de tager, præfabrikerede fotos, kunstværker, tegninger og
figurativt materiale.
Hovedopgaven for supervisionsforløbet er: At deltagerne udvider deres repertoire af metoder til
visuelt og figurativt understøttet supervisions- og procesarbejde. At deltagerne får mulighed for at
få visuelt og figurativt understøttet supervision på arbejdsmæssige problemstillinger. At
deltagerne får større indsigt i sammenhænge mellem billeder/opstillinger, forestillinger og
følelser. At vi i fællesskab udvikler og kvalificerer metoder med brug af visuelt og figurativt
materiale.
Materiale fra supervisionsgruppen kan i bearbejdet form og efter nærmere aftale komme til at
indgå i en kommende bog om brug visuelt materiale i supervision og organisationskonsultation.
Praktisk
Tid: Forløbet består af 6 sessioner, der afholdes på følgende datoer: 4. november, 9. december
2020, 27. januar, 10. marts, 14. april og 26. maj 2021. Alle dage fra 13.30-17.00
Sted: Slagelsegade 1. 2. sal. 2100 Kbh. Ø.
Pris: 12.000,00 ekskl. moms. Beløbet kan evt. betales i to rater. Der er plads til maksimalt 7
deltagere i forløbet.
Gruppen ledes af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager. Vi deltager begge hver gang.
Tilmelding via mail til info@bonnerup-hasselager.dk senest 15. september 2020.
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