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KURSER, OPLÆG 
SUPERVISION 

-til PPR 

Er du interesseret i samarbejde 
omkring specialiseringsmodulet i 
pædagogisk psykologi så send en 
mail. 
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PPR og samarbejdet med dagtilbud 

 

Hvordan kan PPR være med til 
at understøtte dagtilbuds 
arbejde med ”den styrkede 
pædagogiske læreplan”? 

Oplægget vil tage udgangspunkt i  
kernebegreberne i den styrkede 
pædagogiske læreplan og give ideer til, 
hvordan I kan bygge bro mellem PPRs 
fokus på enkelt børn i vanskeligheder og 
dagtilbuds arbejde med pædagogiske 
læringsmiljøer. 

Hvordan arbejde med rådgivning og 
vejledning så den kommer tættere på de 
allerede etablerede pædagogiske 
læringsmiljøer? 

Hvordan understøtte pædagogiske 
handlinger som tager udgangspunkt i 
børnefællesskaberne? 

Hvordan understøtte sprogbrug som lægger 
sig tæt op ad den styrkede pædagogiske 
læreplan?  

  

”Man bliver 
nødt til at 
gøre nogle 
ting, som er 
farlige. Ellers 
er man en lille 
lort” 

- Brødrene Løvehjerte - 

 



 

PAS PÅ JER SELV – 
SAMMEN OG HVER FOR 
SIG 

 

 

Dette kursus er stressforebyggende og har fokus 
på metoder og strategier til at være i arbejdslivet 
på en bæredygtig måde. I pædagogisk-
psykologisk arbejde er du dit eget 
arbejdsredskab. Derfor skal I passe på jer selv og 
hinanden for at kunne forblive empatiske, 
nærværende og med-menneskelige. Kusets sigte 
vil være: 

Hvordan sikrer I bæredygtige arbejdsmiljøer? 

Hvordan sikrer I empatiske og medmenneskelige 
tilgange til både kan og skal opgaver? 

Kurset vil være en vekselvirkning mellem teori og 
praktiske øvelser. 

 

 

SUPERVISION 
INDIVIDUELT OG 
GRUPPE 

Jeg tilbyder supervision mod 
autorisation og 
specialistgodkendelse. Supervisionen 
kan være på arbejdspladsen eller i 
mit kontor i Roskilde.  

 

Kontakt mig for aftaler. 

PERSONLIG 
UDVIKLINGSGRUPPE  

Jeg udbyder ca. 2 gange 
om året en 
supervisonsgruppe med 

særlig fokus på personlig udvikling jf. 
psykologforeningens krav. Følg med 
på min hjemmeside. 
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