
Vidareutbildning Hösten 2016 
Var med på våra sista vidareutbildningsdagar för grupphandledare!  

 

Vi erbjuder tre spännande dagar. Välkomna! Eva Redemo och Ulf Hagström 

_______________________________________________________ 

Plats vid alla tre tillfällen: Ersta Konferens, Erstagatan 1K.  

Vägbeskrivning: Buss 53 eller buss 2 till hållplats Ersta Sjukhus. Det är 15 min 

promenad från T-bana Slussen. Tfn 08-714 63 41 Fax 08-714 63 51 

Tid vid alla tre tillfällen: 09.00-15.30 

 

PROGRAM 

 

Onsdagen den 14 september 

 

Nya möjligheter vid förlust och sorg. Narrativa metoder och 

meningsskapande processer.  
 

Föreläsare:  

 

Robert Neimeyer, psykolog, psykoterapeut och världsledande sorgeforskare vid 

Memphis University, USA. Han har bl.a. fungerat som redaktör för 

böckerna Meaning Reconstruction & the Experience of Loss och Grief and 

Bereavement in Contemporary Society: Bridging Research and Practice.   

 

Om dagen: 

 

Robert kommer att dela med sig av sin forskning och sina kliniska 

erfarenheter samt presentera en berättelseorienterad syn på förluster, sorg 

och bearbetning. I traditionell teori om sorg ser vi ofta sorgeprocessen som 

indelad i olika faser. Förståelsen av sorg och förluster har blivit mer 

nyanserad och empiriskt grundad genom Roberts forskning och kliniska 

praktik. Språk: engelska 

 

Dagen erbjuds också andra intresserade mot en högre kostnad (se 

www.mareld.se). För den som anmäler sig till de tre dagarna i höst och som 

också vill anmäla sig till workshop den 15 september tillkommer en 

kostnad av 800 sv.kr. 

 

 

 

 

 

http://www.mareld.se/


 

Fredagen den 11 november 

 

Utforskande av den egna handledar- rollen med hjälp av 

aktiverande metoder 
 

Föreläsare:  

 

Eva Anderberg, mellanstadielärare, lärarutbildare, processhandledare och 

organisationskonsult. Eva är engagerad i att utveckla workshopsmetodik inom 

lärarutbildning och skolutveckling. 

 

Jan Platander, fritidspedagog, psykodramaregissör och handledare / 

facilitator. Jan har varit en av dem som i snart 20 år tränat konsulter i 

utvecklingsprogrammet ”konsultationens konst” och bidragit till att bygga 

upp ett stort nätverk i Skandinavien med konsulter som arbetar med aktions 

metoder inom handledning och facilitering i arbetslivet. 

 

Om dagen: 

 

Under dagen kommer vi att med inspiration av Moreno och Offman utforska 

handledarrollen utifrån olika perspektiv. Hur kommer mina förmågor och 

talanger till uttryck? Hur finner jag balans och relevans i handledarrollen? Vilka 

är intressenterna och vilka förväntningar har de? 

 

 

Fredagen den 16 december 

 

Samtal med barn.  

Handledningsmetodik, lite repetition och lite nytt och tankar 

inför framtiden 
 

Föreläsare:  

 

Eva Redemo och Ulf Hagström, socionom och leg.familjeterapeut respektive 

leg. psykolog.  Många av er har därför mött oss i samband med dessa 

utbildningsdagar eller i någon av våra handledarutbildningar. Vi har genomfört 

cirka 40 handledarutbildningar under årens lopp och vi har också tillsammans 

eller enskilt medverkat som föreläsare i vidareutbildningsseminarierna. 

 

 

 



Om dagen: 

 

Under en del av dagen kommer vi att fokusera hur vi som handledare kan 

stödja/vägleda de handledda i deras arbete med att föra samtal med barn, vuxna 

och barnens omsorgspersoner. Metodiken utgår bland annat från Haldor 

Ovreeide och finns då beskriven i hans böcker ”Utvecklingsstöd – 

föräldrafokuserat arbete med barn” och ”Samtal med barn”. Vi kommer att få ta 

del av en del videofilmat material. 

 

I övrigt tänker vi oss att vi vid detta sista seminarium i vår regi ska sammanfatta 

våra nuvarande teoretiska och praktiska plattformar och försöka blicka lite in i 

framtiden. 

 

Anmälan 

Anmälan ska helst ske via e-post till utbildarna@me.com  

men kan också skickas till Ulf Hagström, Tulegatan 49 3tr. 113 53 Stockholm 

 

Obs: Alla, även tidigare deltagare, ska fylla i nedanstående uppgifter med 

fakturaadress.  

 

Jag anmäler mig till Vidareutbildningsprogrammet hösten 2016 med 3 

utbildningsdagar (OBS: anmälan kan inte göras till enstaka dagar). Kostnad 

2400 kronor + moms. (Vid sjukdom el.dyl. kan platsen vid ett seminarium 

överlåtas till kollega).  

 

Sista anmälningsdag 2016-07-08 
 

Jag önskar också deltaga den 15.9 (workshop):         sätt kryss i rutan 

 

Namn:  

 

 

E-postadress:  

 

 

Adress för faktura: (var noga med denna adress, uppge ref. nr. el.dyl. när 

sådant krävs) 

 

Telefon och e-postadress: 

 


