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Åben Dialog Fordybelsesforløb, forår 2022 
 
Med denne invitation til Fordybelsesforløb i Åben Dialog samler vi kollegaer fra nær og fjern til fælles 
fordybelse og fortsat bevægelse i og omkring Åben Dialog i foråret 2022.  
 
Fordybelsesforløbet er en del af Åben Dialog Læringscirkler, hvorfra vi fremadrettet tilbyder forskellige 
former for praksisnære læringsforløb, der forbinder sig til hinanden. Med intentionen om, at forstærke den 
enkeltes og den fælles faglige bundklang i Åben Dialog - i og omkring Aarhus Kommune.  
 
Fordybelsesforløbet er målrettet de medarbejdere, ledere og enheder, der allerede er i gang og som ønsker 
at videreudvikle Åben Dialog i dybden - i den praksisnære og organisatoriske kontekst.  
 
Temaet for forårets fordybelsesforløb er Polyfoni i praksis, som vi rammesætter i samspil med toneangivende 
stemmer indenfor det dialogiske og netværksorienterede landskab:  
 

Iseult Twamley (Irland) er klinisk psykolog og Åben Dialog træner og supervisor med erfaring 
som familiemedlem og traume overlever. Hun har i 2012 været med til at opstarte Irsk Åben 
Dialog Implementering i West Cork, hvor hun i dag er klinisk leder. Iseult har været involveret i 
Åben Dialog træning og supervision i England, Italien, Australien, Schweiz og Israel. Iseult 
brænder for tilgange til arbejde med psykisk sundhed, som tager udgangspunkt i samskabende 
og samarbejdende praksis.  
 

Mia Kurtti (Finland) er sygeplejer, MSc, Familie Terapi- og Åben Dialogtræner og supervisor. Hun 
har arbejdet i psykiatrien i Vest Lapland siden 2002. Hun er desuden træner og supervisor på 
mange internationale Åben Dialog/ collaborative træningsprogrammer. Et af Mias mål som 
træner er at åbne og udvide dialogen på en måde der øger menneskers egen kreativitet og egne 
ressourcer. I hendes rolle som træner er det vigtigt for hende at inviterer deltagerne til at 
udforske deres egne livshistorier og narrativer og den betydning disse fortællinger har for deres 
nuværende professionelle praksis. 

Rai Waddingham (England) er Åben Dialog praktiker og international træner. Hun har skabt, 
etableret og været leder for projekter omkring innovative Stemmehøre Netværk i flere 
kontekster, herunder ungdomsarbejde, retspsykiatri, fængsler, behandlings- og socialpsykiatri. 
Hun har egne erfaringer med at høre stemmer, psykoser, trauma, selvskade og indlæggelser og 
mikser viden fra egne erfaringer med viden fra praksis og træning. Som træner har Rai faciliteret 
kurser og workshops i flere lande, herunder USA, Bosnien, Serbien, Prag, Israel og Australien. 
Rai arbejder pt. på en PhD indenfor survivor knowledge. 

 

Forløbet rammesættes som dialogiske og netværksorienterede læreprocesser. Det vil sige, at vi arbejder vi i 
lag med at udforske forståelser og udvikle praksis omkring flerstemmighed i de forskellige former for samvær, 
samtaler og samarbejdsrelationer, vi bevæger os i.  
 
Det vil også sige, at vi på dagene arbejder aktivt med at bringe vores egne erfaringer og stemmer i spil i 
forskellige former for konkrete samtaler og samspil, ligesom vi fletter æstetiske input ind, der forstærker og 
forfiner de læreprocesser, vi er sammen om.   
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Fordybelsesforløbet er sammensat af i alt 5 dage fordelt på 1 indledede dag i sammensatte læringsgrupper 
lokalt (før), 3 dages intensivt internat (under) samt 1 afsluttende dag i læringsgrupperne lokalt (efter):  

 

       
                                                                                        
 

Fordybelsesløbet er et aktionslæringsforløb, der forudsætter en høj grad af involvering, aktion og refleksion 
fra såvel deltagere som ledelse. Foruden seminaret á 3 sammenhængende dage samt i alt to 
læringsgruppedage før og efter seminaret forventes det, at der afsættes tid og rum til forberedelse. Herunder 
fordybelse i litteratur samt strukturerede refleksions- og skriveprocesser. Bemærk, at samspillet med 
udenlandske gæster foregår på engelsk, hvorfor deltagerne forventes at kunne forstå og begå sig på engelsk.  

Praktisk 

Forløbet er målrettet medarbejdere og ledere i Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune (20 
pladser) samt eksterne samarbejdspartnere (10 pladser), der som minimum har gennemført et forløb 
svarende til det 1. årige Åben Dialog Læringsforløb (10 læringsdage samt 50 timers supervision).  

Fordybelsesforløbet udbydes fremadrettet som henholdsvis en forårssamling og en efterårssamling, hvor 
hver samling kan stå alene eller kobles til et 1. årigt sammenhængende fordybelsesforløb. 

 

 

 

 

 

 

Læringsdialoger

1 dag lokalt 

30. marts - 1. april 
2022

Fordybelsesdage

Kaløvig Center              

9. - 11. maj       
2022

Læringsdialoger

1 dag lokalt 

13. - 15. juni     
2022

Med udsigt til havet og himlen 

Vi glæder os til at tage imod 
kollegaer fra nær og fjern på:   

Kaløvig Center,        
Præstekravevej 46, 8410 
Rønde.  

Og til at være og lære 

sammen i naturskønne 

omgivelser.   

Pris  

Prisen for fordybelsesforløbet 
er kr. 8.000 per deltager, og    
inkluderer forløb, materialer 
samt ophold.  

 

Tilmelding  

Tilmeldingsfrist d. 1.10.2021.  

Tilmelding for deltagere fra 
Aarhus Kommune via Eloomi:        
www. aarhus.eloomi.com 

Tilmelding for eksterne kontakt: 
Helle Vase / hevas@aarhus.dk   

Bemærk, at pladserne fordeles 
efter ’først til mølle’.  

 

Kontakt  

Mie Leer (miele@aarhus.dk) & 

Helle Vase (hevas@aarhus.dk) 

er gennemgående i forløbet.  

Og I er altid velkomne til at 

tage kontakt, såfremt I har 

spørgsmål til forløbet?  

Eller ønsker at vide mere om 

Åben Dialog Læringscirkler? 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkalovigcenter.dk%2Fkontakt-info%2F&psig=AOvVaw1EaqQAS_Mf70KAo2cLDjL-&ust=1629536210612000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCNCY4Mmdv_ICFQAAAAAdAAAAABAE
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