
Generalforsamling 15. januar 2016 i Børneneuropsykolo-

gisk selskab, formandsberetning 
 

 

Bestyrelsen  

Lotte Fensbo, formand; Mette Hennelund, næstformand; Ester Ulsted Søren-

sen, kasserer, suppleant; Birgit Laungaard, sekretær; Heidi Toft Olesen, ny-

hedsbreve og medlemslister; Kitt Boel; Camilla Wulf-Andersen, web-master, 

suppleant. 

 

 

Program for generalforsamlingen: 

Valg af dirigent. Forslag: Anne Grethe Mogensen 

Valg af referent: Forslag Birgit Laungaard 

Godkendelse af dagsorden. 

Formandsberetning v/Lotte Fensbo 

Kassererens beretning v/Lotte Fensbo på vegne af Ester Ulsted 

Fagnævnets beretning v/Lotte Fensbo på vegne af Rikke Engelbrecht 

Udpegning af medlemmer til Fagnævnet 

Forslag til arbejdsopgaver for det kommende år. 

Valg til bestyrelsen 

Fagligt program: Fagligt oplæg v/Helle Kjærgaard om Unges Hjerner. 

 

 

Afholdte arrangementer 

 

Kurserne fra det forløbne år: 

 Neuropsykologiske funktionsforstyrrelser, 42 timer 

 Supervisionsprocessens teori og metode, 30 timer 

 Billeddannelsesteknikker, 12 timer 

 Temadag om socialfunktion og hjernens udvikling v/ Katrin Cohen 

Kadosh 

 

Desuden har vi videreformidlet relevante kurser, som vi ikke selv har udbudt 

som en service til vores medlemmer. De kan ses på vores hjemmeside. 

 

Til vores generalforsamling sidste år mødte kun 7 op. Derfor aflyste vi vores 

faglige oplæg med Vibeke Bliksted. Det bliver i stedet holdt d. 17. juni i år. 

 

 

 

 

 

Nordisk Samarbejde  



 

Det 12. nordiske møde blev afholdt i Tampere i Finland d. 9.-11- september 

2015. 

Konferencen blev arrangeret af det finske neuropsykologiske selskab i samar-

bejde med de nordiske landes neuropsykologiske selskaber og ESN – European 

Societies of Neuropsychology.  

Fra Danmark deltog Käte Fromm og Rikke Kieffer som medlemmer af Scientific 

Committee. 

Jeg vil gerne takke dem for det store arbejde de lagde for dagen. 

 

Konferencens tema var ”The Brain in Action – Life-long development”. 

Fra Danmark deltog ca. 20 danske deltagere.  

Der var mange oplæg, og særligt var der gode oplæg om dysleksi. 

Næste nordiske møde bliver i 2018 i Sverige. 

 

Det danske symposium blev desværre ikke til noget. Vi håber, at det vil lykkes 

til næste nordiske konference at få lavet et dansk symposium. 

 

Arbejdsgruppe 

Vi har, som nævnt til sidste års generalforsamling, drøftet behovet for en op-

datering af ”Den børneneuropsykologiske undersøgelse”, der blev lavet i 2002.  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med interesserede samt en repræsentant fra 

bestyrelsen.  

Gruppen har haft møder vedrørende muligheden for at opdatere ”Den børne-

neuropsykologiske undersøgelse” og har fundet, at det arbejde, der skal til for 

at det kan blive lødigt er for stor en opgave til frivillig arbejdskraft. 

Da deltagerne ikke kunne lægge de mange timer i det som det krævede, har  

gruppen nedlagt sit mandat. 

 

Jubilæum 

Den10 maj 1996 havde Børneneuropsykologisk selskab 1. ordinære general-

forsamling. Det betyder, at vi i år har 20 års jubilæum. 

Bestyrelsen arbejder på at arrangere et fagligt to dages arrangement, hvor der 

også bliver tid til at fejre os selv. 

 

Vi arbejder på, at jubilæet bliver afholdt i efteråret 2016, men endnu er op-

lægsholderne ikke faldet på plads. 

 

 

Tak 

Ester Ulsted har været medlem af bestyrelsen længere end nogen af os kan 

huske. 

Hun har udført utallige opgaver for medlemmerne. Fx har hun kontaktet op-

lægsholdere for om de ville holde et kursus for os, booke lokaler, bestilt mad 



og taget i mod kursustilmeldinger. Hun har kontaktet enkelte af os, der ikke 

har fået betalt, for at få det på plads. 

Desuden har hun været kasserer for os igennem hele perioden. I dag er det en 

enklere opgave end det var, da Ester begyndte på opgaven, for der var det 

hende, der klarede alle bilag og fik dem afstemt. 

I dag har vi god hjælp af Psykologforeningen til den opgave. I dag skal excel 

arkene stadig gennem tjekkes,- og det gør Ester. 

 

Ester er nu kommet der til, at hun vil ophøre med at være med i bestyrelsen. 

Det har hun sagt i flere år, men vi har indtil nu kunnet overtale hende til at 

fortsætte. 

Men nu har hun sat foden ned og har besluttet, at nu skal det være. 

Det bliver svært at undvære hende. 

 

Jeg vil gerne sige tak til Ester for de mange, mange gode år vi har haft sam-

men.  

Almindeligvis plejer vi ikke at give gaver til de, der forlader bestyrelsen. 

Bestyrelsen har imidlertid gjort en undtagelse. 

 

Vi vil gerne takke Ester for hendes store arbejde og har købt en gave. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lotte Fensbo 

formand 

 

 



 

Kassererens beretning 
 

 

Vi har i Børneneuropsykologisk selskab 122 medlemmer. Enkelte mangler at 

betale. Det er vi sikker på, snart bliver ordnet. 

 
Se tabel for indtægter og udgifter.



 

Fagnævnsberetning 
 

I løbet af 2015 har fagnævnet holdt i alt 4 møder.  

Medlemmer af Fagnævnet har i 2015 været: 

Rikke Engelbrecht (formand) 

Carsten Lose 

Heidi Toft Olesen 

Lotte Fensbo 

Jente Andresen (rep. i kursusudvalg i psykologforeningen, hvor de tværgående 

kurser planlægges og repræsentant i Specialistuddannelsesudvalget og kur-

susudvalget). 

 

Fagnævnet skal stille med en repræsentant i SPU – specialistuddannelsesud-

valget og i kursusudvalget.  Jente har i indeværende år repræsenteret os i de 

to udvalg. Der har i år kun været meget få møder i SPU og kursusudvalget.   

 

Derudover skal fagnævnet være repræsenteret med 1 eller 2 medlemmer i sel-

skabet. Det er et ønske/krav, at der er relation mellem fagnævn og selskab – 

et samarbejde med selskabet om kurser – vi skal sikre at der er kurser på spe-

cialisering modulet. (Lotte og Heidi er repræsentanter i selskabet). 

 

Hvad er det så vi skal forholde os til i fagnævnet: 
1. Vurdere medlemmernes ansøgninger, når de skal godkendes som specia-

lister og supervisor 

2. Vurdere nye kurser, som kursusudbydere ønskes godkendt som led i ud-
dannelserne  

3. Forholde os til de spørgsmål og drøftelser der er i SPU – specialist ud-
dannelses udvalget 

4. Være med til at sikre at der udbydes kurser på specialiseringsmodulet 

 

 

Hvad har fagnævnet beskæftiget sig med i 2015?  

Der er mange som er blevet færdige med specialistuddannelse i år, så derfor 

har vi haft en del sagsbehandlinger.  

6 er godkendt som specialister og 6 som supervisorer. 

Set i forhold til tidligere år er det pænt med 9 godkendte. De andre år har v 

godkendt: 3 i  

 

Fagnævnet har i årets løb derudover haft sagsbehandling i ca. 20 sager, dvs. 

at vi har været inde og se sager igennem – vurderet og svaret tilbage til ansø-

ger. 

Et andet fast punkt på fagnævnsmødet er godkendelse eller vurdering af korte-

re og længerevarende kurser – og der har været 25 kurser til vurdering.  



 

 

SPU 

Den større revision af alle specialist uddannelser i psykologforeningen kommer 

til at vente nogle år endnu. 

Indtil da er der formuleret nogle dispensationsregler fra den nuværende ord-

ning.  

Fagnævnene kan dispensere for manglende timer indenfor fællesmodulerne – 

kurserne er ikke længere obligatoriske, men kan erstattes af kurser godkendt 

på eget eller andre specialers specialiseringsmoduler. Det er pointeret at vi 

stadig skal huske at lægge vægt på, at der er en vis brede i den samlede kur-

suspakke! Dvs. at vi ikke kan godkende en masse timer inden for et snævert 

område som f.eks. mange rorschach- eller ados timer – selvom det er gode 

kurser, i det skal der være en bredde i de kurser man har deltaget i. 

 

 

Udpegning af fagnævnsmedlemmer: Der står i beskrivelsen for fagnævne-

ne, at fagnævnsmedlemmer udpeges for 2 årige perioder.  

Vi valgte sidste år Heidi Toft Olesen og Carsten Lose. 

Det foreslås, at Rikke Engelbrecht, formand for fagnævnet: Jente Andresen og 

Lotte Fensbo, som alle sidder i fagnævnet, fortsætter i fagnævnet. 

 

På Rikke Engelbrechts vegne 

Lotte Fensbo 

 

 

 

På valg til bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. 

Ikke på valg: Birgit Laungaard, Mette Hennelund, Lotte Fensbo. 

På valg: Heidi Toft Olesen og Kitt Boel. Begge ønsker genvalg 

Suppleanter (altid på valg): Ester Ulsted og Camilla Wulf-Andersen– Ester øn-

sker ikke genvalg, Camilla ønsker genvalg.  

 

 


