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Online fyraftensmøde
“Ledelse af gruppeprocesser”
Institut for Gruppeanalyse Aarhus afholder online fyraftensmøde
tirsdag den 19. januar 2020 klokken 16.00-17.30
I arbejdsgrupper er der behov for ledelse af rammer for arbejdet og dets formål, for
relevante arbejdsgange, beslutningtstagen og fordybelse. Såvel i terapigrupper som i
personalegrupper udveksles både bevidste og ubevidste følelsesmæssig reaktioner i
forhold til arbejdsopgaven og disse kan både virke fremmende og hæmmende for
udvikling. Når angst eller frustration opstår i en gruppe kan manifestationerne heraf
ofte vise sig ved at gruppen organiserer sig på måder der indvirker negativt på samarbejdet. Ønsker du at at vide mere om hvordan man kan arbejde med ledelse af
gruppedynamik vil vi fra et organisationspsykologisk og et klinisk perspektiv give et
indblik i hvordan man kan forstå drivkræfterne bag.
På fyraftensmødet vil vi give to korte oplæg om ledelse af gruppeprocesser. Endvidere vil vi gerne introducere uddannelserne ved IGA i Århus – 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.
Program:
16.00-16.30 “Ledelse af gruppedynamik i organisationer”, oplæg v. Signe
Ferrer-Larsen
16.30- 17.00 “Ledelse af gruppeprocesser i klinisk arbejde” oplæg v.
Anne-Hellene Døssing Blaabjerg
17.00-17.30 Drøftelse, spørgsmål og information om IGA Århus

IGA Aarhus * The Institute of Group Analysis, Aarhus

www.IGA-Aarhus.dk

!
Signe Ferrer Larsen er psykolog, specialist i arbejds- og organisationspsykologi,
organisationsanalytiker fra IGA Aarhus, konsulent i konsulenthuset CRECEA, teori
lærer og supervisor på GOL uddannelsen i IGA Aarhus
Anne Helene Døssing Blaabjerg, er psykolog, specialist i psykoterapi, diplomeret
gruppeanalytiker fra IGA Aarhus, Centerleder for CSM (Center for Seksuelt Misbrugte) Midt Nord, teorilærer og supervisor på kliniske uddannelser i IGA Aarhus.
Tilmelding og pris:
Fyraftensmødet er gratis. Tilmelding dog nødvendig til signe@ferrerruiz.dk
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