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Fyraftensmøde i Region Syddanmark
Institut for Gruppeanalyse Aarhus afholder fyraftensmøde
mandag den 22. februar 2020 klokken 16.00-17.30 v/
Psykolog Pernille Holmboe,
Haderslevvej 36
6000 Kolding

På fyraftensmødet vil vi gerne introducere uddannelserne ved IGA i Århus – både de
terapeutiske uddannelser (2-årig gruppeterapeutisk GPU, og 4-årig gruppeanalytisk
GAD) og den organisationsanalytiske uddannelse (2-årig organisationsanalytiker
GOL).
Fyraftensmødet retter sig mod sundhedspersonale, konsulenter og ledere som arbejder med eller interesserer sig for gruppeterapi og dynamikker i arbejdsgrupper og
organisationer, og som er nysgerrige efter, hvad et gruppeanalytisk perspektiv kan
bidrage med. Mødet er specielt velegnet til personer, der kunne overveje at tage en
uddannelse ved IGA, Aarhus, men alle er velkomne.
Vi har valgt at give to korte oplæg, der demonstrerer en gruppe- og organisationsanalytisk forståelse for at stimulere nysgerrighed på den gruppeanalytiske tilgang. Vi
lægger op til en kort drøftelse og spørgsmål efterfølgende.
16.00-16.30 ”Udfordringer i rollen for den internt rekrutterede leder”
ved organisationsanalytiker, Mads Krarup
Gennem livet skal vi håndtere både større og mindre forandringer i vores arbejdsvilkår med både gevinster og tab til følge. I oplægget stilles skarpt på forholdet mellem individ, rolle og organisation, når
vi påbegynder og afslutter noget – og på de udfordringer den internt rekrutterede leder, også kendt
som den forfremmede søskende, står overfor.

16.30-17.00 ”Gruppens terapeutiske kræfter” ved diplomeret gruppeanalytiker, Pernille Holmboe
Vi udvikles og formes i familiegruppen, søskende- og kammeratskabsflokken, skolen, arbejdspladsen,
i foreninger og af samfundet. Psykisk sårbare personer har ofte levet isoleret, på kanten af gruppen
og i destruktive grupperelationer og bærer sådanne erfaringer med sig ind i nye grupper. I den terapeutiske gruppe arbejdes med gruppens forandrende og helende potentiale. Kom og hør hvordan.
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17.00-17.30

Drøftelse, spørgsmål og information om IGA-Århus

Tilmelding og pris:
Fyraftensmødet er gratis. Tilmelding dog nødvendig til kontakt@pernilleholmboe.dk.
Hvis omstændighederne i forbindelse med Corona virus ikke tillader fysisk møde vil
mødet afholdes virtuelt.
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