
 

 

Samtaler om samtaler 
 
 

Få supervision af din samtalepraksis  
som leder, mentor, coach, konsulent og lignende 

 
5 samtaleaftener i København  

med Reinhard Stelter og Pia Houmark 

 
 
Få næring og inspiration til at kvalificere din samtalepraksis med transformative 
dialoger og tredje generations coaching!  
 
I Danmark er der et udækket/uafdækket behov for supervision til samtalepraktikere 
indenfor coaching- og dialogområdet. Derfor opretter vi dette supervisionsforløb for 
en lille gruppe af interesserede, som ønsker at gå i dybden med spørgsmålet: 
 

Hvad er hjælpsomt for dig at fokusere på, når du vil styrke dit  
fundament i det medmenneskelige møde som coach og dialogholder  
i tredje generations coaching eller lignende udviklingssamtaler?  

 
 
Arbejdsformen  
Vi inviterer op til 8 deltagere til en supervisionsgruppe, hvor vi mødes 5 samtale-
aftener henover forår og efterår 2020. Her vil vi arbejde med fordybende læring 
gennem supervision af cases fra deltagernes egen praksis.  
 
Formen vil være, at vi hver gang gennemfører en superviserende samtale med en af 
deltagerne om et væsentligt tema eller en udfordring i dennes arbejde med samtaler 
som dialogholder, coach, leder, mentor og lign. De øvrige deltagere bevidner 
samtalen, og derpå reflekterer vi over hvilke praktiske greb og teoretiske begreber, 
der kan berige forståelsen af det, der er på spil i tredje generations coaching dialoger.  
 
Vi skaber således læringsprocessen sammen, ud fra det, der er væsentligt for 
deltagerne i rummet.   
 
 
Formålet 
Formålet med supervisionsforløbet er, at du som deltager styrker dit greb og begreb 
om, hvad det vil sige at dvæle i dialogen og bruge dig selv på den andens vegne i det 
medmenneskelige møde, som kendetegner tredje generations coaching og 
transformativt dialogarbejde.  
 
 
 



 

 

For hvem 
Supervisionsforløbet er for dig, der ønsker et trygt og inspirerende rum, hvor du 
sammen med andre kan reflektere over din måde at indgå i professionelle samtaler. 
Deltagelse forudsætter et par års erfaring som dialogholder i coaching, mentoring, 
vejledning, ledelse eller anden samtalepraksis. Deltagernes blandede baggrund ser vi 
som en berigelse.  
 
 
Kursusbevis 
Alle deltagere modtager bevis for gennemført supervisionsforløb.  
 
 
Praktisk 

• Dato og tidspunkt:  5 aftener fra kl. 16.45 – 19.00 i forår og efterår 2020 
- Mandag 23.marts 2020  (Reinhard og Pia) 
- Mandag 20. april 2020 (Reinhard og Pia) 
- Mandag 8. juni 2020      (Pia) 
- Torsdag 13.aug. 2020     (Reinhard) 
- Mandag 7. sept. 2020     (Reinhard og Pia) 

 

• Sted:   Et centralt sted i København 
 

• Deltagerantal:  6 - 8 deltagere. 
 

• Pris:   Ved 6 deltagere: 4.800 kr. for hele forløbet  
Ved 7-8 deltagere: 4.300 kr. for hele forløbet 
Vi har valgt at gøre pris afhængig af antal, dvs. hvis du 
skaffer en ekstra deltager bliver det billigere for alle. 

 

• Tilmelding & betaling:  Du tilmelder dig samlet til de 5 aftener ved at skrive  
til pia.houmark@hotmail.com og betale kr. 500 til  
Danske Bank, konto 4314 – 4314 363027. Frist for  
tilmelding og betaling af fulde beløb er 1. marts 2020.  

 

• Kontakt:  pia.houmark@hotmail.com eller telefon 21811313.  
 
 

Reinhard Stelter er ph.d. i psykologi og professor i coachingpsykologi på 
Københavns Universitet.  

    Accred. Coachingpsykolog (ISCP), uddannet psykoterapeut. Gæsteprofessor på  
    CBS (Master of Public Governance).  
    Har undervisnings- og praksiserfaring inden for coaching i mere end 20 år.  

Forfatter af bl.a. ”Kunsten at dvæle i dialogen” som i den engelske oversættelse 
blev kåret til ”Coaching Book of the Year 2019”. 

 
 

Pia Houmark er cand.scient. i idræt, master i coachingpsykologi MBC fra CCC, og i   
Kierkegaard-Studier fra Teologisk Fakultet, KU. Psykoterapeut MPF fra D.I.G.,   
klinisk specialistuddannelse i narrativ psykoterapi (DISPUK).  
Mangeårig praksis som coach, konsulent, underviser og psykoterapeut. Forfatter 
til ”Den kierkegaardske samtalesløjfe. Kierkegaard, protreptik og tredje genera-
tionscoaching”, og har skrevet artikler om samtaler, ledelse, psykisk arbejdsmiljø, 
omsorg, etisk stress og menneskeligt bevægelsesliv.  
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