Hvordan
og hvor
Overgange gennemfører 3 typer
udendørs supervisionskurser:
2-3 årlige heldagsture i Silkeborgskovene
1 årlig 2-dages tur med overnatning i Silkeborgsskovene.
6- dages kursus i Hardangervidda i Norge

Supervision
& vandring
Få supervision på dit arbejde gennem
vandring, refleksion og samtale.
For dig, der arbejder professionelt
med omsorg og relationer som
terapeut, pædagog eller leder.

Se www.overgange.dk
for tidspunkter for afholdelse.
Inden turen mailer hver deltager 1-2 temaer til Kim Nygaard og disse temaer
bliver en del af turens tema.
Man medbringer blot vand og evt. skiftetøj. Fortæring bliver der sørget for
undervejs.
Dagsturene er på ca. 20 km med en del pauser undervejs.
Vi går i mindre grupper, således at der både er tid og ro til den enkeltes tema
samt til fælles inspiration.

Information
Mere information og tilmelding via mail til mail@kimnygaard.dk eller
tlf. 60857502

ved aut.psykolog Kim Nygaard

ved aut.psykolog Kim Nygaard

Om vandring
og supervision
Normalt er rammen for supervision en samtale mellem supervisor og supervisand
i ca. en times tid. Man sidder overfor hinanden, har øjenkontakt og søger sammen
forståelse og handlemuligheder for supervisionens tema.
Når vi vandrer har vi et-to temaer, som der kastes lys på og vi har altid mindst
en dag dertil. Medens vi går taler vi om temaet, senere går vi tavshed og fordøjer
samtalen og har senere igen fokus på noget helt andet – f.eks. skoven, en anden
deltager, et oplæg. Og tager så temaet frem igen efter nogle timer. Selve vandringen hjælper med fordøjelsen af stoffet og det spørgsmål man startede med, er nu
afløst af et andet måske dybereliggende spørgsmål.
Selve vandringen foretages på en ”mindfull” måde, der gør at vandringen bliver et
møde med sig selv. Den fysiske konstante bevægelse, naturen, luften og roen omkranser ordene og gør tankerne mere enkle og mere fokuserede. At gå på denne
måde giver en afstressende effekt i nervesystemet, da det sympatiske nervesystem
så at sige blødgøres via den kropslige bevægelse samt via mødet med naturen,
hvorved supervisionens tema forankres bedre.

Fokus på
supervision
I relationen med andre støder vi ustandselig på vore egne blinde pletter, begrænsninger og udfordringer. Mødet med den anden er derfor samtidig mødet med sig
selv. Supervisionen vil typisk omhandle :

•

Når det terapeutiske lederskab udfordres

•

Når opmærksomhed på egne grænser og tydelighed svækkes

•

Når man overhører sin intuition

•

Når vi overser væsentlige aspekter i overføring og modoverføring

•

Når vi får vanskeligheder i samarbejdsrelationer

Supervisions formål er at sikre, at klienten behandles bedst muligt.
Derfor vil supervision ofte bestå i både faglige input som en styrkelse af terapeutens
personlige redskaber.
Udover glæden ved at hjælpe andre, er der uundgåelige belastninger knyttet til arbejdet med andre. Derfor regelmæssig supervision – også for de som arbejder med
andre i ikke-terapeutiske rammer som ledere, lærere og pædagoger!

Læs mere om vandring og
overgange på www.overgange.dk
Hvem er jeg
Kim Nygaard er erfaren autoriseret psykolog.
Underviser på Psykoterapeutisk Institut (www.piaa.dk), superviserer terapeuter, ledere og pædagoger. Har praksis i Århus og har gennem årene haft mange
erhvervspsykologiske opgaver.

Har lavet vandringer i 10 år med
fokusering som tema i Canada og
Skandinavien.
Har som grundmotto at ”vi er her for at
øve os”.
Medlem af Dansk Psykologforening og
Dansk Psykoterapeutforening.

