
Supervision i forbindelse med Cool Kids AST behandling 
 

 
Efter man har deltaget i workshoppen om Cool Kids (Chilled) AST og bestået den efterfølgende test, 

vil man kunne udføre Cool Kids AST behandling for børn og unge med autisme. Vi anbefaler dog, at 

man modtager supervision i starten. 

Supervisionen er et læringsrum, hvor der reflekteres omkring, hvordan de grundlæggende 

behandlingsprincipper i Cool Kids (Chilled) AST manualerne anvendes i praksis, og der gives sparring 

på de udfordringer, der opstår i forbindelse hermed. 

Man kan vælge enkelte supervisionstimer eller et supervisionsforløb, som dækker et 10 sessioners 

behandlingsforløb (gruppe eller individuelt): 

1. supervision (i forbindelse med forsamtale og 1 session): Fokus vil være 
gruppesammensætning, vedligeholdende/beskyttende faktorer samt mål for 
behandlingen. 
 

2. supervision (i forbindelse med 3-5 session): Fokus vil være på, hvordan der arbejdes med 
forældrene og børnenes/de unges eksponeringshierarkier (eksempler på trappestige fra 
et igangværende forløb medbringes). 
 

3. supervision (i forbindelse med 6-8 session): Fokus vil forsat være eksponeringshierarkier, 
eksponering i sessionerne samt ”Det sidste skub” (eksempel på trappestige fra 
igangværende forløb medbringes). 

 
Deltagerne kan kontakte psykolog Tina R. Kilburn (tinkil@rm.dk), hvis der ønskes supervision. 
Supervisionen skal bookes minimum én måned inden første ønskede supervisionsgang. Vi anbefaler, at 
der etableres supervision i grupper for at opnå størst mulig læring.  
 
Individuel supervision 1200 kr. ekskl. moms (pr. 60 minutter) 
Supervision i gruppe 1800 kr. ekskl. moms (pr. 60 minutter) (2-4 pers.) 
Vi anbefaler 2 supervisionstimer ved grupper på 3 eller flere deltagere. 
 
Prisen forudsætter, at supervisionen foregår i Aarhus. 

 
Pris for supervision andetsteds kan aftales. Jævnført psykologforeningens takster ved 
praksisoverenskomsten er der et udetillæg på 437,33 kr. ekskl. moms samt kilometertakst og 
rejsetidstillæg på 3,56 kr. pr. km + 436 pr. times rejsetid (ikke momspligtigt). 
 
OBS: Evt. aflysning bedes meddelt pr. mail, telefon eller sms senest 2 dage før supervisionen. 
Der afregnes fuldt honorar ved udeblivelse eller for sen aflysning. 
 
Moms tillægges efter SKATs regler, da supervision i modsætning til behandling ikke er momsfritaget 
OBS: Offentlige myndigheder kan trække momsen fra igen. 
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