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Sparring, vejledning, coaching, supervision 
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Sparring kan være mundtlig og skriftlig. I sparring tillader jeg mig at give direkte 
ucensureret tilbagemelding uden store diplomatiske hensyn. Skriftlig sparring sker ved 
at jeg læser tilsendte dokumenter og indsætter kommentarer og refleksioner og 
vejledning – fx udkast til opgaveformuleringer til lærerteam eller funktionsbeskrivelse 
for teamkoordinatorer. Ved mundtlig sparring er der størst udbytte for kunden, hvis jeg 
får tilsendt nødvendig information forud.   

Skriftlig sparring koster pr. time 950 kr. plus moms og jeg medregner både tid til læsning 
og til skrivning. Der aftales et timeloft på forhånd. Mundtlig sparring, som indebærer 
rejser koster 1500 i timen i nogle tilfælde plus 300 kr. pr. rejsetime ud over 1 times rejse 
hver vej – plus moms og rejseomkostningerne.  Mundtlig sparring kan fx handle om en 
kompliceret ledersituation i en skole eller uddannelsesinstitution.  

Vejledning er ofte kombineret med sparring, men kan være uden sparring. 
Vejledning indebærer at jeg fremlægger min viden og erfaring på det pågældende 
område og kommer med fremadrettede råd til tænkning og handling. Vejledning kan 
være skriftlig – 950 kr. i timen plus moms som ovenfor. Eller den kan være mundtlig på 
et møde, som indebærer rejser og det koster 1500 i timen i nogle tilfælde plus 300 kr. 
pr. rejsetime ud over 1 times rejse hver vej. Plus moms og rejseomkostninger.  

Supervision. Dette indebærer at jeg får mulighed for direkte observation af 
væsentlige begivenheder: Et skoleledermøde, et møde i et lærerteam, en 
undervisningstime. Nogle gange er det supervision med direkte intervention, hvor jeg 
standser processen, fremlægger mine iagttagelser, foreslår nogle ændringer og igen er 
observatør. Andre gange er jeg observatør over nogen tid – flere møder eller flere timer 
– skriver observationsnoter – renskriver observationsnoter med 
refleksionskommentarer og spørgsmål og forslag. Supervision med direkte intervention 
koster 1500 kr. plus moms og rejseomkostninger. Observatør over nogen tid 950 kr. i 
timen plus moms og rejseomkostninger samt timer til renskrivning, korrespondance o.a.  

Personlige udviklingssamtaler. Sådanne samtaler handler om, at en bestemt 
person – fx en skoleleder,  som har et problem med personlige aspekter – rejser her til 
Fruegade, hvor jeg sammen med psykoterapeut Linda Enøe Møller står for samtalen. 
Min side af samtalen er den mere skolefaglige side og kan have form af vejledning, 
sparring eller coaching. Lindas side er den dybere individuelle udviklingssamtale, hvor 
der tages fat på specifikke personlige og sociale-relationelle problemer og muligheder. 
Pris pr. time 1500 kr. plus moms. Noget af tiden tales der med os begge, noget af tiden 
kun med den ene af os. Linda har tidligere været leder af en stor sprogskole i årevis.  De 
problemer folk kommer med kan være en vanskelig personrelation til en nødvendig 
samarbejdspartner, det kan være et tab af arbejdsglæde og andet lignende.  
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Coaching. Jeg tilbyder coaching, men det er der også tusinder af andre konsulenter, 
som gør godt. Kun mundtligt på et møde. Det koster 1500 i timen i nogle tilfælde plus 
300 kr. pr. rejsetime ud over 1 times rejse hver vej. 
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