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Redigeret af Hanne Leth Andersen og Lene Tortzen Bager Hvordan kan undervisere og uddannelsesledere
skabe optimale betingelser for udvikling af kvalitet i undervisningen? I denne bog præsenteres kollegial
supervision som et stærkt bud på en metode, der kan skabe kompetenceudvikling med udgangspunkt i den
enkelte medarbejder, den konkrete undervisning og i uddannelseskulturen som fællesskab. Kollegial
supervision er et forpligtende og tæt samarbejde om udvikling af undervisningspraksis i et uddannelsesmiljø.
Bogen er en forlængelse af Kollegial supervision på universitetet (2007) som introducerer til metoden og den
grundlag og præsenterer et konkret forløb på Aarhus Universitet sammen med evalueringer, deltageroplevelser
og pædagogiske refleksioner. Bogen her samler op på flere års videre erfaringer med metoden i forskellige
uddannelsesmiljøer. Alle bidrag er skrevet på baggrund af konkrete erfaringer med anvendelse af metoden
med forskellig fokus fra ungdomsuddannelse, professionsuddannelse, kunstnerisk uddannelse, militær
lederuddannelse og videregående akademisk uddannelse. Bogen beskriver, hvordan metoden baserer sig på
den anerkendende samtales værdier og på refleksion af praksis som udgangspunkt for udvikling. Den
præsenterer lederens refleksioner og perspektiver på brugen af kollegial supervision som en vej til udvikling af

uddannelseskulturen. Bogen rummer en række ressourer, som gør den anvendelig både som et praktisk
redskab i forberedelse og gennemførelse af kollegial supervision og som redskab til refleksion og evaluering.
Her ser du, hvilke uddannelser skolen er godkendt til. Kollegial selbstgeführte Unternehmen,
Buch-Publikation. ANNE CHRISTINE HAGEDORN. Er det din opgave at hjælpe andre professionelle med
at lære i forbindelse med lokale. Hos Psykolog Centrum udfører vi blandt andet mindfulness, supervision,
håndtering af stress og terapiforløb. Mobbeland har udviklet forskellige pakker til skoler, institutioner og
ungdomsuddannelser: Henning Homann, der jugendpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, hat auf den
offenen Brief des Forum Jugendarbeit geantwortet. Grundlage dafür sind fundierte wissenschaftliche
Erkenntnisse aus … I forhold til ledelsesevaluering har jeg god erfaring med dialogbaserede metoder.
Mitte der 00er Jahre bemerkten wir in unserem eigenen Unternehmen, wie die gängige Organisations- und.
Pädagogische Fortbildung & Supervision München. Reflektion: Vi har en VI-kultur; Uddannelse, kollegial
sparring og supervision; Reflektion i det relationelle arbejder og i praksis; Alle medarbejdere er. Født 1953
Direktør i DISPUK som han har grundlagt i 1990; Magister i psykologi fra Københavns Universitet, 1981;
Ekstern lektor på Institut for.
Reflektion: Vi har en VI-kultur; Uddannelse, kollegial sparring og supervision; Reflektion i det relationelle
arbejder og i praksis; Alle medarbejdere er. Er det din opgave at hjælpe andre professionelle med at lære i
forbindelse med lokale. Svensk Handledarförening organiserar universitetsutbildade handledare om lägst 30
högskolepoäng eller motsvarande utbildning som prövas som. Vores supervisorer samler de bedste
kompetencer under ét tag — Vi dækker et bredt spektrum af supervisionsopgaver fra monofaglig/tværfaglig
supervision. Drivkraften bag mine kurser og bøger er et ønske om at støtte andre i at udvikle sig og vokse.

