
DIALOGISK HÅNDVÆRK

Supervision og træning for professionelle 

samtalepraktikere



Dette program er til dig, der ønsker at forfine din 
professionelle samtalepraksis, og at kunne få et 
personligt kvalitetsstempel fra EMCC 

Coaching og professionelle samtaler har for alvor manifesteret sig som en effektskabende 

praksis inden for et væld af roller og professioner. Kvaliteten af vores dialoger afgør, hvilken 
værdi og hvilke resultater vi skaber med andre, og kan på mange måder sidestilles med et 
håndværk: Det skal udvikles og holdes ved lige.

Vi kan som mangeårige udøvere, træner og nørder inden for coaching godt lide begrebet 
”dialogisk håndværk”. Det dækker over, at vi som professionelle coaches sørger for løbende at 
holde os skarpe igennem refleksioner og læring over egen praksis, hvormed vi lever op til 
ambitiøse standarder inden for etik og kvalitet. 

I dag kan alle i princippet kalde sig “coach” eller tilbyde professionelle samtaler uden videre 

dokumentation på meritter og kompetencer, og det ønsker vi at ændre på. Vi bør kunne 
forvente et vist mål af faglig refleksion og supervision af hinanden som professionelle 
samtaleudøvere.

Derfor er vi i Dialogisk Design og UKON stolte af som de første i Danmark at udbyde et 1-årigt 
supervisions- og træningsprogram, der forfiner og videreudvikler din praksis. Samtidig giver 
det dig mulighed for at erhverve og vedligeholde en ” European Individual Accreditation” 
(EIA) – et personligt kvalitetsstempel på dine dialogiske færdigheder fra den internationale 
organisation European Mentoring and Coaching Council, hvor vi begge er Global Assessors.

På de følgende sider kan du læse mere om programmets indhold.



Når du deltager i vores 1-årige program DIALOGISK HÅNDVÆRK deltager du i aktiviteter, der udvikler og

vedligeholder din professionelle samtalepraksis.

ü Hvis du har en certificering fra en akkrediteret uddannelse, kan du igennem forløbet blive klar til at erhverve dig en

”European Individual Accreditation” (EIA), der er et internationalt anerkendt kvalitetsstempel på dine kompetencer.

ü Du deltager i et online fokusmøde for et hold af 8-10 professionelle samtalepraktikere og to undervisere. På fokusmødet

får du præsenteret dig selv for resten af gruppen og indskærpet dine ønsker til udviklingsfokus.

ü Du deltager i to masterclasses, hvor du introduceres for den nyeste teori og forskning inden for coaching og

professionelle dialoger. Dette bidrager til din løbende egenudvikling, det der kaldes ”Continuous Professional

Development” i EMCC regi og som er en forudsætning for at vedligeholde en individuel akkreditering (EIA).

ü Du indgår i fire halve dages online supervision og træning i mindre grupper med en af underviserne, hvor din dialogiske

praksis er i centrum. I supervisionsdelen får du et fokuseret rum for aktiv refleksion over din praksis og personlige

udviklingsmuligheder. Dette imødekommer EMCC’s krav ift. egensupervision. I træningsdelen, faciliterers et læringsrum

for afprøvning af nye metoder og værktøjer, samtidig med at vi konsoliderer dine eksisterende kompetencer med

praksisnær feedback. Her bidrager programmet også til dit arbejde med EMCC’s 8 kernekompetencer.

ü Som deltager på programmet får du opbygget et stærkt netværk af 8-10 andre dialogiske praktikere som dig selv.

Udbyttet for dig



European Individual Accreditation (EIA), den individuelle akkreditering hos EMCC, er et internationalt anerkendt kvalitetsstempel,

som tilkendegiver at du besidder et passende niveau af faglig viden og at du evner at anvende det effektivt i din praksis som

professionel dialogpartner og coach. Som en del af DIALOGISK HÅNDVÆRK kan du enten vedligeholde og bygge oven på din

eksisterende akkreditering eller bruge forløbet som en forberedelse til at kunne ansøge om en individuel akkreditering.

Den individuelle akkreditering kræver, at du kan dokumentere at du har tilstrækkelig praksiserfaring, at du er engageret i

vedvarende udvikling og forfinelse af dig selv og din praksis, samt at du kan demonstrere en professionel, etisk og refleksiv tilgang

til din praksis. EIA findes på forskellige niveauer, som kræver et lidt forskelligt minimumsomfang af praksiserfaring og udvikling,

blandt andet gælder følgende:

• Foundation: 1 års / 50 timers erfaring

• Practitioner: 3 års / 100 timers erfaring

• Senior Practitioner: 5 års / 250 timers erfaring

Alle niveauer af EIA kræver, at du har gennemført et træningsprogram i professionelle samtaler (som udgangspunkt et

akkrediteret program på tilsvarende eller højere niveau). I indeværende forløb kan du blive akkrediteret på enten Foundation,

Practitioner eller Senior Practitioner niveau.

Du kan læse mere om akkrediteringen og EMCC her

Lidt om akkrediteringen fra EMCC

https://www.emccglobal.org/accreditation/eia/


En akkreditering hos EMCC sikrer 
kvalitetsstandarder fra øverste hylde

• Du kan bruge programmet DIALOGISK HÅNDVÆRK som en faglig løftestang, der 
kvalificerer din praksis til at ansøge om en EIA. Dette udgør en garanti for 

kvalitetsstandarderne på programmets faglige indhold og rammerne for din læring. 

• Vi sørger løbende i programmet for, at du registrerer den nødvendige 
dokumentation, så processen lettes. Vi guider dig desuden til, hvilket niveau du kan 
ansøge på.

• Du vil ved forløbets afslutning derved kunne ansøge om din personlige 

akkreditering, som er et stærkt bevis på dine kompetencer og videreudviklingen af 
dem i forløbet.

• Den individuelle akkreditering giver dig et personligt og visuelt stempel, som du kan 
bruge i mailsignaturer, hjemmeside, CV’er og andre steder.

• European Mentoring and Coaching Council eksisterer for at udvikle, fremme og 

opstille forventninger til “best practice” i professionelle dialoger. Du kan læse mere 
om EMCC her: https://www.emcc.dk/kopi-af-om-emcc

https://www.emcc.dk/kopi-af-om-emcc


8. OKTOBER

Fokusmøde – 1,5 times 

fælles online intro til 

programmet og hinanden

25. NOVEMBER

Supervisions- og træningsdag 1

28. OKTOBER 

Masterclass One

13. JANUAR

Supervisions- og 

træningsdag 2

11. MARTS

Masterclass Two

28. APRIL

Supervisions- og 

træningsdag 3

9. JUNI

Supervisions- og 

træningsdag 4
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Forudsætninger for 
deltagelse

DIALOGISK HÅNDVÆRK forudsætter at du har mindst 1 års erfaring som professionel 

samtalepraktiker og er særligt oplagt for dig, der er uddannet eller certificeret hos en 
udbyder af akkrediterede coachingprogrammer (det kaldes typisk en certificering). Lidt 
udfoldet, så kan du nikke til følgende:

• Du arbejder professionelt med udviklende samtaler og coaching som en del af dit 
arbejde i forskellige kontekster

• Du har et ønske om at holde din faglighed og håndværk ved lige

• Du ønsker at kvalificere din praksis til en individuel akkreditering

• Du har måske også en certificering i coaching og professionelle samtaler eller 

tilsvarende (eksempelvis hos Dialogisk Design, Attractor, Mannaz, Copenhagen 
Coaching Center, AS3 eller Region Midtjylland) - dette er et krav for at kunne 
erhverve dig den individuelle akkreditering, men ikke for at deltage på programmet. 

Tag endelig fat på os, hvis du har spørgsmål vedrørende deltagelse. 



Om assessorerne

Elisabet Skov Nielsen er psykolog og ledelseskonsulent hos UKON. 
Hun har omfattende erfaring i coaching, supervision og undervisning

ü Er én af få Individuelt akkrediterede coaches i Danmark på senior 
practitioner niveau (EMCC)

ü International assessor for akkreditering af coaches og 
uddannelser ved EMCC Global

ü Tidligere ansvarlig for coachingkurser og akkrediterede 
coachinguddannelser i Mannaz 

ü Har undervist og certificeret over 100 coaches i Danmark og har 
10 års praksiserfaring som coach og supervisor

Jacob Sønderskov er ejer af Dialogisk Design og har ekstensiv erfaring 

som coach, underviser og designer af læringsforløb.

ü Er én af få Individuelt akkrediterede coaches I Danmark på senior 

practitioner niveau (EMCC)

ü International assessor for akkreditering af coaches og uddannelser 

ved EMCC Global

ü Tidligere manager i hhv. Rambøll Management Attractor og senest 

Mannaz, bl.a. med ansvar for udvikling af coachinguddannelser

ü Har certificeret over 200 coaches i Danmark og har i tusindvis af 

timers praktisk coachingerfaring 



Dialoger skaber
resultater

jacob@dialogisk-design.dk

+45 4141 2162

esn@ukon.dk

+45 51396032

mailto:jacob@dialogisk-design.dk

