Supervision for plejehjemsledere
Skab nye perspektiver på dit lederskab ved at dele erfaringer og refleksioner
Få styrket dit lederskab og det gode
samarbejde
Som plejehjemsleder står du med det
overordnede ansvar for beslutninger som kan
være dilemmafyldte.
I supervisionsgruppen deler du dine erfaringer
som leder med ligesindede. Der skabes
mulighed og rum for refleksion over egen
praksis og dennes indflydelse på
organisationen, medarbejderne og de ældre. Vi
taler om og reflekterer over, hvilke følelser der
er i spil og hvordan de påvirker vores
beslutningsprocesser. Målet er, at blive
stærkere og mere robuste i vores lederskab ved
at blive mere bevidst om vores ledelsesroller,
grænsesætning og indre autoritet.
Fokus og dybde
Vi arbejder med det, der er tilstede i rummet.
Ved hver supervision præsenterer en - to
plejehjemsleder(e) en aktuel udfordring, som
optager vedkommende. Vi har fokus på
udfordringen og skaber dybden ved sammen at
undersøge de følelsesmæssige lag.
Udfordringen kan omhandle et
samarbejdsdilemma, et spørgsmål om at
kommunikere klart, arbejdspresset, evnen til at
håndtere konflikter og vores handlemønstre.
Supervisionsgruppen udforsker gennem
refleksion en aktuel udfordring. Vi stiller
undersøgende spørgsmål for at finde veje og
åbninger til nye tænke- og handlemåder og for
at få en forståelse for de følelsesmæssige
bevæggrunde. Den psykodynamiske tilgang
understøtter fokus på både kerneopgaven og de
følelsesmæssige reaktioner, der er i spil.
Supervisionen er et tilbud om et tillidsfuldt og
fortroligt rum med højt til loftet og væk fra
hverdagsrummet. Her deles og drøftes det
Ledelsesmæssige ansvar til fordel for at få en
stærkere og mere robust ledelsesmæssig
platform.

Hvad giver supervisionen?
Øget handlefrihed og dermed mulighed for at
finde en kortere vej til den gode beslutning.
Inspirerer til at tænke nyt og arbejde med ideer
til nyttige handlinger i fremtiden.
Deling af gode erfaringer og skabe løsninger
med ligesindede.
Udforskning af eget lederskab og egen rolle ind
i lederskabet.
Tale om det svære – livet og døden som er
hovedopgaven på et plejehjem.
Hvordan er rammen?
Tid: Vi mødes 4 gange à 3 timer.
Sted: Efter aftale.
Pris: 11.900,- ex. moms pr. leder for hele
forløbet.
Facilitering
Supervisionsgruppen faciliteres af
konsulenterne Nina og Helle, som er
gruppedynamisk uddannet.
Vores vision er at understøtte det gode
arbejdsliv. Grundlæggende mener vi, at
ældresektoren er et kerneområde i samfundet,
som fortjener mere fokus og respekt, for at vi
alle får det gode ældreliv, vi drømmer om.
Vi har mere end 20 års erfaring som ledelsesog organisationskonsulenter med fokus på
forandringsprocesser i det offentlige og private.
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