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TRÆD ET SKRIDT TILBAGE

Supervision og relationskompetence 
i et anerkendende perspektiv

OM BILGRAM LÆRING OG FORANDRING

Konsulentbistand ud fra en værdsættende tilgang

Bilgram Læring og Forandring er en enkeltmandsvirk-
somhed, der tilbyder konsulentydelser og kurser inden 
for pædagogisk udvikling. 

Min teoretiske baggrund er en bacheloruddannelse i mu-
sik, en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi og en 
kandidatgrad i læring og forandringsprocesser. Jeg har 
mange års praksiserfaring som bl.a. lærer, rådgiver og 
foredragsholder. 

Det metodiske grundlag for mit arbejde med den værd-
sættende tilgang stammer fra forskeren David Cooper-
rider, der har udviklet den praksisorienterede metode 
”værdsættende samtale”. 

- Få øje på ressourcerne og brug dem konstruktivt

Bilgram 
Læring og Forandring 



TRÆD ET SKRIDT TILBAGE

Bilgram Læring og Forandring arbejder med værdsættende og anerkendende kommunikation. 

Jeg ønsker at rette menneskers fokus mod det, der virker og lykkes – både hos den enkelte og i relationen til andre. Det handler ikke om at un-
derkende problemer eller konflikter, men om at løse dem ved at fokusere på ressourcerne. At træde et skridt tilbage og få øje på det, der lykkes.

Jeg bruger den anerkendende tilgang i arbejdet med relationskompetencer og i supervision på pædagogiske arbejdspladser.

Bilgram Læring og Forandring tilbyder:

RELATIONSKOMPETENCER I HVERDAGEN

Relationskompetencer handler både om samarbejde og re-
lationer mellem medarbejdere og om samarbejde og rela-
tioner i forhold til beboere eller brugere. 

Jeg hjælper jer med bedre at forstå egne roller i dagligda-
gen og udvikle dialogiske redskaber til at forbedre kommu-
nikationen. 

I får nye dialogiske kompetencer, der har betydning for ar-
bejdsmiljøet og evnen til at se andre veje og løsningsmulig-
heder. 

SUPERVISION

Supervision kan være et godt redskab til at komme videre, 
enten i konkrete sager eller i en udviklingsproces på den 
pædagogiske arbejdsplads. 

Min supervision tager – ligesom mit arbejde med relations-
kompetencer – udgangspunkt i den værdsættende og an-
erkendende tilgang, dvs. at vi retter fokus mod de positive 
og virkningsfulde aspekter i hverdagen. 

Supervision er et ”talerum”, hvor I har mulighed for at få 
talt tingene igennem og sat ord på konkrete hændelser. Jeg 
tilbyder supervision som et forløb over flere sessioner.

Individuelt tilpassede udviklingsforløb

Foredrag om kommunikation og samarbejde

Kurser med fokus på relationskompetence og 
kommunikation

Supervision i personalegrupper

Individuel supervision

Supervision i forhold til pårørende eller den 
enkelte bruger


