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CV for Anna Margrethe Wegeberg Nebel 
Erhvervspsykolog, Cand. Psych. Aut. 

 

Anna Margrethe er autoriseret psykolog og har de sidste 10 år arbejdet som erhvervspsykolog i både 

private, offentlige og frivillige organisationer. Hun færdes naturligt på alle niveauer i en organisation, og er 

kendetegnet af høj faglighed, nærvær og et glimt i øjet. Anna Margrethe er en yderst erfaren og vellidt 

underviser, coach, supervisor og proceskonsulent, der har et skarpt blik for relationelle dynamikker samt 

behovet for støtte og udfordring i den enkelte opgave.  

Karriere 

2018-  Selvstændig hos Erhvervspsykolog Anna Margrethe Nebel 

2018-  Associeret hos Mannaz A/S, Aros Business School, m.fl. 

2016-2018 Chefkonsulent, Mannaz A/S 

Opgaver: Coaching, supervision, proceskonsultation, underviser, projektledelse, 
eventudvikler 

2014-2016 Chefkonsulent, Rambøll Management Consulting, Attractor 

Opgaver: Coaching, supervision, proceskonsultation, underviser, projektledelse, 
praktikvejleder, eventudvikler 

2010-2014 Konsulent, Rambøll Management Consulting, Attractor 

 Opgaver: Coaching, supervision, proceskonsultation, underviser 

2009-2010 Juniorkonsulent, Rambøll Management Consulting, Attractor 

 Undervisning, procesledelse, coaching. 

2007-2008 Studievejleder, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 
 Samtaler og coaching ift. trivsel og uddannelsesmæssige udfordringer blandt  
 studerende, undervisning. 

 

Uddannelse og certificeringer 

2018 Supervisoruddannelse, Specialistniveau for psykologer, Winther og Mosgaard 

2016  Kognitiv og psykodynamisk supervision, Dansk Psykologforening 
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2013-2014 Certificeret Imago Par- og relationsterapeut, The Washington DC institute for Couples 

therapy 

2013 Certificeret i Jung Based Type Analysis (JBTA) 

2012-2013 Certificering som EMCC akkrediteret Systemisk Coach, Attractor 

2010  Cand. Psych. fra Aarhus Universitet 

2009-2010 Systemisk ledelse, Attractor 

2009-2010 Proceskonsulent, Attractor  

 

Eksempler på projekter som konsulent:  

Lederuddannelse for psykologer, Dansk Psykologforening kreds Østjylland, 2019 

Lederuddannelse over 5 moduler for psykologer i ledelse. Temaerne var eks. strategisk ledelse, tværfagligt 

samarbejde, professionelle samtaler, implementering af forandringer.  

Jammerbugt Kommunes Jobcenter, 2019 

Udvikling af model til observation og feedback på samtaler i jobcenteret for teamledere og koordinatorer 

Grafisk facilitering, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune, 2018 

2 dages kursus i grafisk facilitering til brug i pædagogiske og familiebehandlingsmæssige kontekster 

Coachingforløb for kunder fra eks. LEGO, Organic Danmark, Aarhus Kommune og regionerne, 2010-  

Emnerne er typisk leder- og medarbejderdilemmaer og –adfærd samt trivsel, mobning og krisehåndtering. 

Supervision af div. Ledergrupper, medarbejdergrupper og konsulentgrupper, 2010- 

Trivsel, fagsupervision, fagidentitet, teamdynamikker, konflikthåndtering, mv. 

DOL Personaleledelse, 2017- 

Kursusleder og eksaminator for ledere fra Aarhus Kommune i Personaleledelse, der i omfang svarer til 

Diplom i Ledelse. 

Aktiv Patientstøtte, De danske regioner, 2017-2019 

100 sygeplejersker uddannes på landsplan til at coache de 1 % af danskerne, der bruger 30 % af udgifterne i 

det danske sundhedsvæsen. Projektet sigter mod større mestring af patienternes lidelser, højere livskvalitet 

og minimere unødvendige indlæggelser. Anna Margrethe udviklede det ambitiøse supervisions-setup 

bestående af hyppig individuel- og gruppesupervision med brug af optagede og live samtaler. Ligeledes 

leverede hun både undervisning og supervision til sygeplejerskerne samt deres ledende sygeplejersker.  

Coaching og supervision af medarbejdere og ledere på Fredericia Jobcenter, 2017 
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Ifm. projekt Jobrettet Samtale leverer Anna Margrethe coaching og supervision af medarbejdere og ledelse 

mhp. at skabe øget kvalitet i samtaler med borgerne, samt en stærkere feedbackkultur på Jobcenteret. 

Coaching af studerende på Master i organisatorisk coaching (MOC), Aalborg Universitet. 2015-2017 

De studerende på MOC tilbydes som et led i deres uddannelse coaching på emner relateret til studiet eller 
arbejde. 

Proceskonsulent til Satspulje, Sundhedsstyrelsen, 2014-2017 

Anna Margrethe har ydet bistand til lokale projekter og understøtter den lokale projektledelse herunder 

samarbejdet på tværs af enheder og forvaltninger gennem coaching og rådgivning. Desuden var 

proceskonsulenten i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen og ekstern evaluator. 

Supervision af sagsbehandlere, Aabenraa Kommune, 2016-2017 

Anna Margrethe leverede supervision af 8 sagsbehandlere med brug af video ift. eks. tidsoptimering og 

brug af metoder i samtalen. 

Forløb om feedback for evalueringsdommere, Domstolsstyrelsen, 2016-2017 

Undervisning om feedback, neurobiologi, samtalestyring samt roller og positioner i samtaler til 

evalueringsdommere, der skal fungere som mentorerer og bedømmere ift. konstitutter, der skal 

efteruddannes som dommere ved byretterne. 

Undervisning i konfliktfyldte telefonsamtaler, Beskæftigelsesministeriet, 2016 

Konsulenten afholdt 1 dags undervisning i udfordrende og konfliktfyldte telefonsamtaler for medarbejdere 

i Beskæftigelsesministeriet og underliggende styrelser. 

Supervisoruddannelse, Offerrådgivningen I Danmark, 2015-2016 

Supervisoruddannelse for lokale supervisorer i en dansk NGO, der arbejder med rådgivningssamtaler ift. 

børn, unge og voksne, der er blevet udsat for traumatiserende begivenheder. Kursisterne var frivillige, der 

har længere anciennitet i organisationen og var udpeget til på lokalt plan på sigt at varetage supervision af 

andre frivillige. 

Konsulent til undervisning og facilitering af øvelser - herunder mobning, SKAT, 2015 

Undervisning og facilitering af øvelser i konflikthåndtering og til forebyggelse af mobning i 2 afdelinger med 

50 medarbejdere. 

Proceskonsulentuddannelse, Aarhus Universitet, 2015 

Attractor, en del af Rambøll Management Consulting, gennemførte et proceskonsulentuddannelsesforløb 

over 10 dage for konsulenter på universitetet. Kurset omfattede følgende emner: Systemisk teori, coaching, 

organisationsudvikling, procesfacilitering, samt store og små gruppeprocesser. 

Tillid og Samarbejde, Region Sjælland, 2014-2015 
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Region Sjælland ønskede at udvikle en arbejdspladskultur med fokus på tillid og samarbejde, 

tillidsskabende ledelse, samarbejde om kerneopgaven og social kapital. Konsulentfirmaet udarbejdede et 

idekatalog med tre temaer, som arbejdspladserne kunne vælge imellem: social kapital, tillid og samarbejde. 

Kompetenceudviklingsforløb for AKT lærere, Ikast-Brande Kommune, 2013-2014 

3 kursusdage om konsultativ tilgang og procesfærdigheder for AKT lærere 

 
Motiverende samtaler med nyledige, Beskæftigelsesregion Syd, Danmark, 2013 
Projektleder, Supervision og coach, underviser 
Undervisning og teamsupervision med brug af video i værktøjer knyttet til Den motiverende samtale 
 
Empowerment, Jobcenter Tønder, Danmark, 2012-2013 
Bemyndigelse af sagsbehandlere ift. samtaler med sygemeldte borgere. Undervisning og træning i 
anerkendelse, systemiske teorier, ressourcefokus og værdsættende tilgang, konflikthåndtering, positioner i 
samtaler, den motiverende samtale, narrativitet og magt. 
Fokusgruppeinterviews, ledertræning og teamcoaching 
 
 

Anerkendende pædagogik, Dagtilbud Tilst, 2009-2010 
Forløb om anerkendende pædagogik, der strakte sig fra fokusgruppe interviews med ansatte og forældre til 
undervisning og specialisering efter ønske for alle niveauer af ansatte i dagtilbuddet fra dagplejere over uuddannede 
og pædagogmedhjælpere til pædagoger og ledere. Evalueringer undervejs fokuserede og specialiserede indsatsen ift. 
de enkelte grupper. 

 
 


