
SUPER-
VISIONPsykologselskabet  

Toftemosegaard tilbyder:

•  Individuel supervision

•  Gruppe supervision

•  Supervision af psykoterapeuter,  
behandlere og konsulenter

•  Supervision af pædagoger,  
socialrådgivere, lærere og  
sundhedspersonale

•  Supervision af plejefamilier

•  Supervision med indlagt kursus i  
kollegial supervision

•  Supervision af ledere, både indenfor  
det private og det offentlige 

•  Supervision i vanskelige sager med  
mulighed for at anvende videomateriale 
og få faglig sparring

•  Supervision med deltagelse af klienten, 
familien eller netværket

•   Supervision i forbindelse med stress; 
individuelt, i gruppen eller i organisationen

Med venlig hilsen

Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. Psykolog, PD. i familieterapi, 

Daglig leder af Psykologselskabet Psykoterapeut MPF, 

Certificeret AART træner, Master in AART (Training in social skills) 

og Børne- og familiekonsulent

The belief that one’s own view 
of reality is the only reality 

is the most dangeruos af all delusions.
 (Paul Watzlawick)

Psykologselskabet Toftemosegaard Aps

Manderupvej 3  ·  4050 Skibby  ·   Tlf. 4752 8360  ·   Mobil 2040 8370

post@toftemosegaard.dk  ·   www.toftemosegaard.dk



Vores faglige forståelsesramme:

På Psykologselskabet Toftemosegaard ser 

vi supervision, som et professionelt forum, 

der skaber plads til det, man ellers står alene 

med. Under supervisionen kan man dele 

vanskelige situationer fra det daglige arbejde, 

finde rum til oplevelsen af at være sårbar 

og søgende, samt grundlag for at finde nye 

innovative måder at håndtere stress og 

belastninger på.

Vi anser det som vores fornemmeste opgave 

at sørge for, at supervisanden (individ som 

gruppe) får indsigt eller opnår klarhed i for-

hold til det præsenterede dilemma/problem 

og udvikler nye ideer til at komme videre. Det 

interessante er ikke, hvad supervisor mener 

om verden, om bestemte problemstillinger 

eller dilemmaer. Det interessante er, hvordan 

supervisanden ser og taler om verden, og 

hvordan vi kan hjælpe supervisanden til at 

finde sin egen mening og udvide sin forstå-

else af de problemstillinger/dilemmaer hun/

han arbejder med.

Vi ønsker ikke at præsentere en sand teori/

mening om det, som supervisanden frem-

lægger. Hensigten er at sætte spørgsmåls-

tegn ved hele sandhedsbegrebet og netop 

stille den slags spørgsmål, som super- 

visanden ikke tidligere har stillet sig selv.

Reflekterende team, rollespil og øvelser vil 

ofte være en del af de redskaber, der anven-

des for at gøre supervisionen dynamisk og 

konkret.

Vi arbejder ud fra en systemisk narrativ 

tilgang, ligesom vi er inspireret af Scott D. 

Miller og hans tanker om FIT (Feedback  

Informed Treatment).

Hvad kan vi tilbyde:

Supervisionen kan planlægges hos jer eller 

på Toftemosegaard. Der er mulighed for at 

planlægge enkelt- sessioner eller længere 

forløb, ligesom det er muligt at indgå aftale 

om ad hoc supervision.

Målgruppe:

Daginstitutioner, døgninstitutioner, opholds-

steder, sikrede afdelinger, familieafdelinger, 

skoler, hjælpeorganisationer, bosteder for 

psykisk udviklingshæmmede, private firmaer, 

ledere og mellemledere i både private og 

offentlige organisationer.

HVEM ER VI?

SUPERVISION

Flemming Zuschlag Christiansen
Aut. psykolog, psykoterapeut MPF, plejefar 

og Master in AART.

Flemming har mangeårig supervisionserfaring 

fra sikrede afdelinger, børn og unge institutioner, 

specialskoler, plejefamilier og bosteder for psykisk 

udviklingshæmmede borgere

Josefine Caleb
Aut. Psykolog, 2-årig specialistuddannelse i narrativ 

psykoterapi, DISPUK og proceskonsulent og coach.

Josefine har supervisionserfaring fra skoler, 

institutioner og i hjælpeorganisationer.

Katrine Herbst Ahlquist
Psykolog og formand for angstforeningen.

Katrine har supervisionserfaring fra døgninstitution 

for børn og unge og specialskole. 


