Der tilbydes 4 grupper:
Gruppe 1
Mødetider: onsdage kl.10-13
Datoer: 4/9; 9/10;13/11;11/12 og 22/1;19/2;18/3 og 29/4
Supervisor: Skole/kirke-konsulent Helle Hentzer

Gruppe 2
Mødetider: tirsdage kl. 9:30-12:30
Datoer fastlagt: 27/8; 24/9; 22/10; 26/11; 7/1; 18/2; 17/3; 21/4
Supervisor: Sognepræst Marianne Telling

Gruppe 3

SUPERVISION
2019 — 20

Mødetider: torsdage kl. 9:30-12:30
Datoer fastlagt: 5/9; 10/10; 7/11; 5/12; 9/1; 6/2; 5/3; 16/4
Supervisor: Sognepræst Lars Kruse

Gruppe for funktionspræster
Mødetider: onsdage kl. 9:30-12:30
Datoer fastlagt: 11/9; 2/10; 30/10; 27/11; 15/1; 5/2; 11/3; 29/4
Supervisor: Sognepræst Christine Gjerris

Ansøgning
Ansøgning om deltagelse med angivelse af bade sogn og provsti
mailes til: Sognepræst Lars Kruse, mail to: LARK@KM.DK
Ansøgningsfrist for: 14. august 2019

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om supervision eller er usikker pa, om det er
noget for dig, er du velkommen til at kontakte supervisionsordningens koordinator, Lars Kruse, tlf.: 51 14 92 10.

- et efteruddannelsestilbud

til alle præster i
Helsingør Stift

Hvad er supervision?


Supervision er faglig og teologisk refleksion over egen
praksis som præst.



Supervision arbejder med deltagernes egne erfaringer
og overvejelser og giver hjælp til at se nye veje og
muligheder.



Supervision støtter faglig udvikling og integration
mellem præsten og personen.



Supervision giver støtte, overblik og nærvær.

Hvad kan supervision bruges til?


At tydeliggøre og udvikle præstens egne ressourcer.



At afklare faglig selvforstaelse og forventninger til
arbejdet.



At udvikle kompetencer og faglig bevidsthed.



At bearbejde hændelser, som præsten er involveret i.



At udforske muligheder for løsning af konflikter, som er
opstaet i forbindelse med præstens arbejde.



At forebygge stress og udbrændthed.

Hvordan er arbejdsmåden?
Supervision foregar i grupper med 5-8 deltagende
præster. Gruppen ledes af supervisor, som har ansvaret
for den fælles, faglige samtale, og sikrer, at der er faste
rammer om samtalen.
Samtalerne foregar under tavshedspligt for supervisor og
deltager – bade i forhold til præsten og de konkrete personer, der matte blive omtalt.
Det er den enkelte præst og dennes arbejde, som er i
fokus, og det er ud fra den konkrete praksis, der samtales.

Praktisk talt
Supervision er et fast efteruddannelsestilbud fra Helsingør stift til alle stiftets præster. Man binder sig for en sæson af gangen - med mulighed for forlængelse.
Der tilbydes supervision til præster med almindelig pastoral praksis og til funktionspræster.
Befordringsudgift dækkes af
stiftet efter gældende regler.
Der er tjenestefrihed til deltagelse, hvorfor deltagelse skal
prioriteres højt.

