Supervision og kompetenceudvikling -beskæftigelsesfaglighed
Både kvalitativ og kvantitativ forskning peger på at medarbejdere som formår at skabe mening, fremdrift og
sammenhæng i indsatsen og samtidig har tiltro til deres borgere – de får simpelthen bedre resultater.
Hvordan bruges denne viden bedst? Cantadora tilbyder kompetenceudviklingsforløb og supervision med
baggrund i nyeste forskning på området. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.
Anne Sandberg, tlf 7262 5814 eller email: as@cantadora.dk

Refleksiv praksis – at skabe mening og progression
Indhold Undervisning i samtaleteknik der sikrer meningsfuldhed for borgeren. Samtidig grundig og
praksisnær sparring og refleksion over aktuelle sager i medarbejderens portefølje. Der arbejdes indgående
med at finde rollesikkerhed nok til at møde borgeren på hans/hendes bane og samtidig stille krav.
Form 3 timer ad. 5 mødegange over en periode på ca. 4 måneder. Holdstørrelse 8-15 deltagere. Der arbejdes
med praksislæring og forløbet kan med fordel benyttes som tillæg og udvidelse til oplæg/kursusdage vdr.
BIP. (Disse kan arrangeres af Cantadora med eksperter fra Væksthusets forskningscenter)

Virksomhedsrettet indsats – progression, sammenhæng og mening
Indhold Der arbejdes med rollesikkerhed i virksomhedssamarbejdet, samtidig sikres der refleksion over og
målrettet undervisning i kreativitet og motivationsarbejde i forhold til samtalen med borger. Hvordan tilbyder
vi borgere langt fra arbejdsmarkedet tiltro til sig selv og hjælper dem til at se muligheder og meningsfuldhed
– samtidig med at vi skaber progression og jobs.
Form workshop i 3 timer, holdstørrelse 8-15 deltagere. Kan med fordel suppleres af et forløb med refleksiv
praksis.

Beskæftigelsesfaglighed –ledelse tæt på praksis
Indhold Der arbejdes med sikkerhed i rollen som faglig retningsgiver og deltagerne modtager undervisning i
god feedback og sparring til medarbejderne. Der fokuseres desuden på at omsætte forskning og ny viden til
brugbar praksis. Deltagerne vil lære med baggrund i rapporter og oplæg om forskning at give retning i den
praksis de møder til daglig.
Form Workshop 3x3 timer. Holdstørrelse 5-12 deltagere Efterfølgende supervision eller refleksiv praksis
anbefales.

