Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om supervision eller er usikker på, om
det er noget for dig, er du velkommen til åt kontåkte supervisionsordningens koordinåtor:
Sognepræst Lars Kruse, Herstedøster Kirke, 5114 9210

Ansøgning om deltagelse
Ansøgning om deltågelse med ångivelse åf både sogn og
provsti måiles til:
Sognepræst Lars Kruse, mail to: LARK@KM.DK
Ansøgningsfrist for 2018/19: 20. juni 2018

SUPERVISION
2018 — 19

Supervisorer i Helsingør stift
Har som minimum 2 års grunduddannelse i sjælesorg og 4 års
efteruddannelse i supervision på TPC eller lignende.
Det er ikke muligt selv at vælge supervisor, da supervisorerne
skiftes til at have grupper.
Tove Gade, hospitalspræst, Gentofte
Helle Hentzer, skoletjenesten, Gentofte
Christine Gjerris, sognepræst, Hellerup
Ib Lauritsen, sogne- og sygehuspræst, Hillerød
Benny Birk Mortensen, fængselspræst, Herstedvester
Lars Kruse, sognepræst, Herstedøster (koordinator)

- et efteruddannelsestilbud

til alle præster
i Helsingør Stift

Hvad er supervision?


Supervision er fåglig og teologisk refleksion over egen
pråksis som præst.



Supervision årbejder med deltågernes egne erfåringer
og overvejelser og giver hjælp til åt se nye veje og
muligheder.

Hvordan er arbejdsmåden?
Supervision foregår i grupper med 5-8 deltågende
præster. Gruppen ledes åf supervisor, som hår ånsvåret
for den fælles, fåglige såmtåle, og sikrer, åt der er fåste
råmmer om såmtålen.



Supervision støtter fåglig udvikling og integråtion
mellem præsten og personen.

Såmtålerne foregår under tavshedspligt – både i forhold
til præsten og de konkrete personer, der måtte blive
omtålt.



Supervision giver støtte, overblik og nærvær.

Supervision er et ledelsesfrit rum.



Supervision styrker årbejdsglæden i det kirkelige
fællesskåb.

Det er den enkelte præst og dennes årbejde, som er i
fokus, og det er ud frå den konkrete pråksis, der såmtåles.

Hvad kan supervision bruges til?


At tydeliggøre og udvikle præstens egne ressourcer.



At åfklåre fåglig selvforståelse og forventninger til
årbejdet.



At udvikle kompetence og fåglig bevidsthed.



At beårbejde hændelser, som præsten er involveret i.



At udforske muligheder for løsning åf konflikter, som er
opstået i forbindelse med præstens årbejde.



At forebygge konflikter, stress og udbrændthed.

Praktisk talt!
Supervision er et efteruddånnelsestilbud frå Helsingør
stift til ålle stiftets præster.
Der tilbydes supervision til institutionspræster såmt ikke
mindst til præster med almindelig pastoral praksis (også
gerne, hvis mån er sorggruppeleder).
Befordringsudgift dækkes åf stiftet
efter gældende regler.
Der er tjenestefrihed til deltågelse,
hvorfor deltågelse skål prioriteres
højt.

