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I samarbete erbjuder vi: 

KURS I KONKRETA, VISUELLA OCH 

GESTALTANDE METODER I HANDLEDNING 

I SPANIEN, OKTOBER 2018 

 

Söker du inspiration inför handledningsuppdrag? Då är du välkommen till en 

upplevelserik vecka i spanska Almuñecar. Kursen vänder sig till dig som är 

handledare och som vill utveckla din metodik och handledarroll.  

Under veckan kommer vi att arbeta med följande metoder: 

 Tejping i kombination med psykodrama och schematerapi. 

Aktionsmetodik med figurer på bordet. 

 Symboldrama – reflektera kring dig själv som handledare med hjälp av 

inre bilder och symboler. 

Kursen är i hög grad handlingsorienterad med övningar och inslag av teoretiska 

moment. Genom gestaltande metodik får du möjlighet att pröva på andra 

arbetssätt för att ta dig an olika frågeställningar i handledning. Vi arbetar i grupp 

och i mindre konstellationer. 

Begränsat antal platser. 



Kursort: Almuñecar är en lugn och trygg liten stad (ca 25 000 inv) vid kusten 

Costa Tropical i Granadaprovinsen. Staden grundades för ca 3000 år sedan och 

har haft en betydande roll i Medelhavsområdets historia. Många folkslag/ 

kulturer har satt sin prägel på stadskärnan, där kullerstensgränderna slingrar sig 

som i en labyrint. Här råder en mycket spansk atmosfär och charm med många 

små butiker och uteserveringar. Stadskärnan omfamnas av två långa stränder 

och en 7 km lång strandpromenad. 

Tidpunkt: 13 – 20 oktober 2018 (v. 41/42) 

Resa: Flyg till Malaga t.o.r. lördag – lördag. Flygresan bokas och betalas av 

resp. deltagare.   

Boende: Väl utrustade dubbelrum med litet kök på Chinasol. Enkelrum mot 

tillägg. Chinasol är ett stort, något äldre lägenhetshotell vid San 

Cristobalstranden. I närheten finns en livsmedelsbutik och du har ca 15 minuters 

promenad längs stranden in till centrum. 

I boendet ingår halvpension, frukost och ett mål. 

Kursledare: Christina Löwenborg, diplomerad handledare, leg psykoterapeut, 

fil. mag. i socialt arbete, psykodramaledare och utbildare och Lisbeth Nilsson, 

diplomerad handledare, socionom, fil. mag. i socialt arbete, symbolterapeut och 

utbildare.  

Kurslokal: i anslutning till hotellet. 

Kursomfång: söndag, måndag, onsdag och torsdag kl. 09:30 – 12:30 och 14.30 

– 17:30. Mellan 12:30-14:30 finns tid för lunch och reflektion. Tisdag samt 

fredag är lediga dagar för reflektion och rekreation. 

Aktiviteter: Ankomstdag arrangeras stadsvandring samt välkomstmiddag. På 

tisdag arrangeras en heldagsutflykt till hantverksbyarna i bergsmassivet La 

Alpujarra på Sierra Nevadas sydsida. Svensk guide ingår. På torsdag ordnas en 

avskedsmiddag med flamencoföreställning. Samtliga aktiviteter ingår. 

Kostnader 

Kursavgift: I kurskostnaden ingår kurs och material, välkomstmiddag, 

stadvandring, heldagsutflykt till hantverksbyarna samt avskedsmiddag med 

flamencoföreställning samt transfer Almuñecar – Malaga t o r, 7.800 kr exkl. 

moms 



Boende: 30 euro/dygn för del i dubbelrum. Enkelrumstillägg 20 euro/ dygn. 

Rum med havsutsikt har ett tillägg om 10 euro/ dygn och kan ordnas i mån av 

tillgång. Boendet bokas av kursledarna men betalas på plats av resp deltagare. 

Flyg: Ca. 250 euro till Malaga. Bokas och betalas av kursdeltagarna själva. 

Transfer: Transfer med minibuss ingår med avgång vid lunchtid från Malaga 

flygplats (tid meddelas senare).  

Det finns även taxi och lokalbuss från flygplatsen i Malaga till Almuñecar. Taxi 

och lokalbuss ordnas av kursdeltagarna själva.  

Anmälan och avbokning: Intresseanmälan snarast. Begränsat antal platser. 

Bindande anmälan senast 15.4 genom insättande av 2.000 kr till Christina 

Löwenborg AB, bankgiro 481-7037. Slutbetalning av kursavgiften senast 1.9 

2018. Vid avbokning senast 60 dagar innan kursen återbetalas kursavgiften exkl. 

anmälningsavgiften. Vid avbokning senast 30 dagar innan kursstart återfås 50% 

av kursavgiften exkl. anmälningsavgiften. Vid senare avbokning sker ingen 

återbetalning. Vid färre än 8 deltagare ställs kursen in. 

 

Kontaktuppgifter:    

                                         

   

Christina Löwenborg                                     Lisbeth Nilsson                                   

info@lowenborg.eu                                       lisnil@gmail.com 

070 4971507                                                  070 522 90 66 

www.lowenborg.eu        
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Vyer från Almunecar och bilder från Chinasol 

     

   

                 

    


