FORUM
FOR OPGAVESKRIVNING OG START AF TERAPIGUPPER
Gruppeanalytisk uddannelse på Institut for Gruppeanalyse tilbyder et forum for fremlæggelse,
feed-back, sparring og vejledning i forbindelse med opgaveskrivning.
Bagrunden for tilbuddet er, at en del kandidater forlader/afslutter uddannelsen som gruppeterapeut
eller gruppeanalytiker uden at aflevere en skriftlig opgave og dermed være formelt kvalificerede
som gruppeanalytikere.
Det synes vi er ærgerligt, særlig i betragtning af at der synes at være behov for flere private
terapigrupper på markedet og fordi vi på uddannelsen får behov for tilgang af yngre lærerkræfter i
de kommende år.
Alle kender til, at det kan være svært at komme i gang med en skriftlig opgave, når man sidder
alene foran pc`en. Det kan være nødvendigt med inspiration og støtte fra andre både til at finde
frem til sit emne, finde litteratur og få hold på skriveprocessen.
Fællesskab omkring arbejdet kan øge glæden ved det betydeligt og gøre det lettere at gennemføre.
I forbindelse med at man kvalificerer sig til gruppeanalytiker gennem godkendelse af afleveret
opgave, kan tilbydes vejledning i oprettelse af gruppe på arbejdspladsen eller i privat regì.
Vejledning i opgaveskrivning og oprettelse af grupper tilbydes fredag eftermiddag kl. 12.00 –
15.00 på GAUs undervisningsdage.
Teorilærer Henrik Lund-Jacobsen vil være ansvarlig for gruppens arbejdsform og for vejledningen.
Lars Bo Jørgensen vil være ansvarlig for vejledning i oprettelse af grupper.
Vejledning finder sted første gang 24.8.2018 kl. 12.00 – 15.00
Der aftales yderlige vejledningsgange efter behov.

SUPERVISIONSGRUPPE
Gruppeanalytisk uddannelse tilbyder supervisionsgruppe for tidligere kandidater og andre med
interesse for psykodynamisk gruppeterapi.
Supervisionen finder sted over fem fredage i efteråret 2018, kl. 12.00 -15.00, i alt 15 timer
Supervisor er psykolog Hanne Larsson, specialistgodkendt i psykoterapi og gruppeanalytiker.
Sted: Psykiatrifonden, Hejrevej 43 ,2.sal, 2400 NV
Tidspunkt: første gang fredag 24.8.kl. 12.00 – 15.00 og 21.9, 12.10, 16.11, 7.12.2018
Pris: Deltagelse i vejledningsgruppen er gratis for kandidater der tilmelder sig umiddelbart i
forlængelse af uddannelsen. For andre koster det kr. 700,Pris: for deltagelse i supervisionsgruppen er 3.500 kr for hele forløbet.
Tilmelding: senest 10.8.18 til iga@iga.dk Tilmelding er bindende. Beløbet indbetales på reg.nr.
5501 –konto 8070211614.
Yderligere oplysninger skriv til IGA eller uddannelsesleder Lars Bo Jørgensen lars@psyc.dk
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