Kurserne Systemiske og narrative metoder brugt i arbejdet med
enkeltpersoner, familier eller grupper samt i organisationer: Vi sætter
særlig fokus på deltagernes daglige arbejde, set i et systemisk
narrativt perspektiv.
Hvad kunne dit ønske til indholdet på de forskellige kursusdage være?
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Undervisning/ opsummering af viden om teorierne og Ekstra øvelser.
Hvordan sikrer vi, at vi kan magte den samtale vi indleder?
Domæneteorien og kontekst begrebet: Hvordan sikrer vi, at familier/klienter og vi som
professionelle er enige om, hvad vores samtale/indsats går ud på? Hvad for en slags
samtale/indsats inviterer vi til? Hvornår kan en samtale blive reflekterende og
forandrende, med fokus på ressourcer?
Hvordan opnår vi, at familierne/klienterne er ” kunder i vores butik?”
Hvad har vi som professionelle med i rygsækken af viden, som vi kan bygge videre på?
Hvilke redskaber er særligt anvendelige i dette arbejde, hvis vi skal lytte/ dobbeltlytte
til det, der bliver sagt?
Hvordan hører vi det, der er fraværende men implicit i en samtale?
Hvordan kan familier/klienter blive ved med at være ekspert i deres eget liv?
Hvordan får familier/ klienter magten over problemerne?
Hvordan arbejder vi narrativt med flere på en gang (f.eks. familien eller grupper)
En særlig Optakt og forberedelse til Maggie Careys undervisning også med
introduktion til begreber og talemåder.
Brugen af positionskort 1 og 2. Problemhistorien og den foretrukne historie. Brugen af
eksternalisering, udforskningen af problemhistorien og den foretrukne historie.
Brugen af absent – but – implicit. Det fraværende men implicitte, hvad er det
problemet står i vejen for. Michael Whites kort som han ikke nåede at offentliggøre
inden sin død.
Det at lede efter unikke hændelser, hændelser hvor problemet ikke havde og har
magten.
Den genforfattende samtale. Spørgsmål til Identitetens og Handlingens landskab.
Remembering, de sociale relations historier. Brug af livscirkler, familiecirkler gruppe
cirkler. Individuellekort, familiekort, gruppekort.
Lisbeth Villumsen har suppleret de narrative metoder i sin praksis med brugen af nye
begreber At vi som professionelle er ordtilbyder (til de der ikke har træning i at bruge
ord), samt at bruge livscirklen sammen med positionskortene. Disse begreber vil vi
også gennemgå og omsætte til jeres praksis.

Deltagerkreds
Professionelle ledere, medarbejdere, selvstændige der bruger samtalen som redskab i deres praksis, og som gerne vil
have mere viden om og mere træning i narrativ teori og metode.
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Sted
Skibdalsvej 25
7990 Øster Assels
Mors

Pris:
Se de enkelte kurser

Undervisning
Dagligt fra 09.00 til ca 15.30

Tilmelding: Antal: ca. 10- 15 deltagere (Først til mølle princippet)
Yderligere oplysninger og bindende tilmelding til
Lisbeth Villumsen
post@livviadialog.dk
tlf. 21 90 58 68

Kurset indgå i uddannelsen til systemisk narrativ terapeut, men kan tages som selvstændigt kursus.

Kursusafgift indbetales til
Kursus- og konsulent-firmaet: Liv via dialog
Lisbeth Villumsen
Skibdalsvej 25
7990 Øster Assels
Mobil 21 90 58 68
post@livviadialog.dk
www.livviadialog.dk
Jeg har en ekstraklinik adresse til terapi og supervision:
Sct. Clemensvej 41
9990 Skagen
Tlf.21 90 58 68
Betalingsoplysninger
Kursus- og konsulent-firmaet Liv via dialog
CVR /Se - nr. 29 722 366
Fjordbank Mors a 2011
Reg. nr. 9100
Kontonr. 4501159552

Kurser og supervisionsforløb kan også arrangeres på jeres arbejdsplads eller et selvvalgt sted,
når det passer jer:
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*Hvad er narrativ metode? Narrativ teori og metode benytter sig af klienten som ekspert i eget liv, hvor terapeuten er
den der tilbyder, at være samtalepartneren, der kan hjælpe med at udforske både problemhistorien (så klienten kan blive
klog på, hvordan han får magten over problemet)Men også udforske den foretrukne historie, både på identitetsplan og
på handleplan, så klienten kan komme videre med sit foretrukne liv ”Et narrativ (en fortælling) kan defineres som en
meningsenhed (unit of meaning), som danner ramme for erfaringen. Det er gennem narrativer, at vores erfaringer bliver
fortolket. Vi går ind i fortællingerne; vi bliver trukket ind i fortællinger af andre; og vi lever vores liv gennem disse
fortællinger.”
Epson, D & White, M: Experience, Contradiction, Narrative and Imagination.
Adelaide 1992
”Vor menneskelighed er udtrykt gennem vor kapacitet til at fortælle.”
Boscolo, L & Bertrando, P: The times of time.
NY 1993
Om narrativer:
Ordene "narrativ", "narration" og "narrator" er af græsk oprindelse. De betyder direkte oversat henholdsvis "en
fortælling", "fortællekunst" og "fortælleren". Disse ord er i deres sproglige oprindelse tæt forbundet med begreber som
"viden", "færdighed" og "ekspert".
Kort præsentation af min uddannelses- og erhvervserfaring.
Jeg er uddannet og autoriseret sygeplejerske - og sundhedsplejerske og har gennemgået den kommunale lederuddannelse. Jeg har 6 års systemisk, narrativ konsulent og terapeutuddannelse. (3 år fra DISPUK, de andre 3 år
lokalt og nordisk arrangeret) 3 års uddannelse med fokus på organisation, ledelse og supervisor-funktioner. Jeg
har ligeledes en anden 2-årig suppleringsuddannelse (Marte meo.) Jeg har desuden gennemført en
internationale narrative uddannelse med diplom, et level pr år, (level 1 til 6), afsluttet 2011. Samt deltaget i 4
ekstra trænings uger samt en uges Opfølgningskursus i 2012. (Denne uddannelse, der er udviklet i Australien af
Michael White og Maggie Carey, har fokus på mange ting, bl.a. hvordan man med nye metoder, kan hjælpe en
person, en medarbejder eller en familie med at finde endnu ikke opdagede ressourcer frem, samt, ikke mindst,
hvordan man får magten over problemer i sit liv. Der er desuden fokus på, hvorledes man hjælper mennesker
med at sætte fokus på deres ressourcer og foretrukne historie i stedet for at fokusere på problemhistorien.
Dermed hjælper man mennesker med at få agenthed tilbage i eget liv. Erhvervserfaring: Jeg har stor erhvervs
erfaring også som selvstændig. Leder gennem 20 år. Underviser, processtyrer, konsulent, og censor gennem 27
år. Supervisor og terapeut gennem 15 år. Kurder: Kommuner, ledere, ansatte, private firmaer, private personer
og familier, personer under uddannelse.
Se meget mere om min uddannelser og erfaringer på www.livviadialog.dk eller få yderligere oplysninger:
post@livviadialog.dk

Venlig hilsen Lisbeth Villumsen
Privatpraktiserende sundhedsplejerske og Psykoterapeut MPF
Narrativ terapeut med internationalt diplom
Tlf. +45 2190 5868

post@livviadialog.dk
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