
Referat fra GF i Selskab for Børnesagkyndige den 15. november 2019 

Afholdt på Kongebrogården i Middelfart 

 

Ad 1: Valg af dirigent og referent 

Asbjørn Pedersen blev valgt til dirigent. 

Birgitte Ørnstrup blev valgt til referent. 

Ad 2: Godkendelse af dagsorden 

Dirigenten kunne konstatere, at der er indkaldt til GF efter vedtægterne samt at dagsorden er tilsendt rettidigt – dagsordenen 
godkendes. 

Ad 3: Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år ved fungerende formand Knud Hjulmand 

Beretningen fremlægges på mødet og er endvidere på forhånd tilsendt medlemmerene. Beretningen omhandlede naturligvis også 
det tragiske tab af Selskabets formand Michael Kaster. Det kan her tilføjes beretningen, at der på Kongebrogården i år blev afholdt 
1 minuts stilhed for Michael, og at bla. styrelsen ved nu fungerende formand Knud Hjulmand holdt en mindetale for Michael med 
velvalgte ord. Herudover kunne Knud Hjulmand under beretningen tilføje, at der er forfattet en nekrolog eller mindeord, som 
styrelsen har bidraget til, der kommer til at stå på en mindeside under DP. Knud Hjulmand vil sende et link hertil til medlemmerne, 
når nekrologen offentliggøres. 

Afgående styrelsesmedlem Pia Scheuer modtog tak for sit store arbejde for Selskabet og en god vin. 

Beretningen blev godkendt af GF med den kommentar, at det er flot og godt for vores Selskab, at styrelsen har valgt at fortsætte 
trods de svære omstændigheder. 

Dirigenten fremdrog, at Styrelsen jvf. beretningen gerne vil have drøftet følgende emner på GF: (1) skal Selskabet udvide sit 
dækningsområde til også at rette sig mod psykologer, der arbejder f.eks i Børn og Ungeudvalg, i de nye Ungdomskriminalitetsnævn, 
i Ankestyrelsen og som børnesagkyndige dommere i Byretterne og  (2) skal der arbejdes videre med en certificering/specialisering 
på det familieretslige område. GF besluttede at udskyde diskussionsemnerne til punktet Eventuelt. 

Ad 4: Forelæggelse af regnskab v. Kasserer Pernille Scharff 

Regnskabet godkendes. 

Ad 5: Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år 

Under ”eventuelt” arbejdes videre med styrelsens forslag til drøftelse af arbejdspunkter. 

Ad 6: Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke nogle indkomne forslag at behandle 

Ad 7: Forelæggelse af driftsbudget 

Da Selskabet har et ret fast budget, er der ikke udarbejdet driftsbudget men kun regnskab. 

Ad 8: Valg af styrelse + 2 suppleanter 

På valg som medlem af styrelsen er Pia Scheuer, Pernille Scharff og Knud Hjulmand. Endvidere er en ledig plads efter Michael 
Kaster. Pia Scheuer genopstiller ikke.  På valg som suppleanter til styrelsen er Lisbeth Lunde og Lise Andersen. Pernille Scharff og 
Knud Hjulmand genopstiller for en toårig periode, mens Lisbeth Lunde (nuværende suppleant) opstiller som det tredje 



styrelsesmedlem for en toårig periode. Lise Andersen (nuværende suppleant) opstiller til den ledige plads som ordinært 
styrelsesmedlem i en etårig periode. Christine Vinum blev valgt som ordinært medlem sidste år og fortsætter endnu et år. Marie 
Elbinger Gramstrup opstiller som suppleant. Som 2. suppleant anmoder Kathrine Damgaard-Mørch og Mona Haar Jørgensen (begge 
fra Familieretshuset) GF. om muligheden for at dele 2. suppleant posten. Dette blev godtaget. Alle kandidater blev herved valgt ind 
i styrelsen, der nu er fuldtallig. 

Ad 9: Eventuelt 

Jvf. beretningen drøftes, om Selskabets område skal udvides til også i højere grad at omhandle de psykologer, der arbejder indenfor 
andre områder end de rent familieretslige såsom f.eks. UKN, Børn og Unge udvalg, beskikkede dommere i Byretterne og 
Ankestyrelsen. Styrelsen har erfaret, at psykologer der arbejder på disse områder ikke synes repræsenteret i andre af DP’s 
selskaber, og styrelsen oplever at blive brugt til også at udtale sig om disse områder. Det kræver tilsyneladende en central 
beslutning i DP’s bestyrelse, om vores Selskabs ”optage område” kan udvides. Der var på GF drøftelse af, at vi jo allerede nu tæller 
en del psykologer, der netop arbejder på disse områder, og som har følt sig bedst repræsenteret i netop Selskabet for 
Børnesagkyndige, samt at det vel er op til psykologer selv, hvilke faglige selskaber de melder sig ind i. Vigtigheden i at kunne indgå i 
faglige fællesskaber, når man sidder med de opgaver, som Børnesagkyndige psykologer sidder med, blev pointeret. Det blev 
drøftet, at de nye Ungdomskriminalitetsnævn f.eks. er et område, hvor det kan blive vigtigt at dele erfaringer, og Styrelsen kunne 
supplerer, at det også her er blevet drøftet, om det kunne være ide at lave et fyraftensmøde for medlemmerne om UKN. GF 
tilsluttede sig dette. GF tilsluttede sig endvidere, at Styrelsen arbejder videre med at udvide medlemskredsen for Selskabets virke.  

Mht. det arbejde der er lavet med at undersøge, hvad der eventuelt vil skulle til for at arbejde hen mod en certificering eller 
egentlig specialisering for Børnesagkyndige psykologer uddybede Styrelsen, at det i sin tid var DP. der rettede henvendelse til 
Selskabet, om det var noget, Selskabet kunne tænke sig, samt kunne arbejde videre med. Pia Scheuer har herefter arbejdet videre 
med at undersøge, hvordan certificeringer ser ud i Norge, og resultaterne heraf fremlagde hun på sidste GF.. Men herefter afviste 
DP. desværre at gå videre med arbejdet med henvisning til, at der i DP. ikke var ressourcer til at arbejde med en certificering eller 
specialisering af Børnesagkyndige psykologer. 

Det blev på dette års GF. drøftet videre, hvilke fordele og ulemper der kan være ved at have certificeringer eller en 
specialiseringuddannelse på vores område. Blandt andet at det er formålstjensligt, at man som ny psykolog på området kan få et 
indblik i, hvilke kompetencer arbejdsfeltet kræver. Samt at noget særegent for vores område er, at vi arbejder ind i et juridisk felt, 
og hvad kræver dette af os som faggruppe. Af ulemper kan nævnes, at fagområdet kan blive for snævert til en specialisering, og at 
det er uklart, hvad økonomien heri vil være herunder hvilket økonomisk pres en evt certificering kan lægge på psykologer, der 
arbejder på det børnesagkyndige felt. 

GF gav styrelsen mandat til at arbejde videre med en tekst vedr. hvilke kvalifikationer styrelsen mener, man med fordel kan have, 
når man arbejder som Børnesagkyndig psykolog. Dette som et oplæg til en videre drøftelse i Selskabets regi. 

Styrelsen orienterede endvidere om muligheden for et arrangement med Barton Evans om Rorschach brugt i forbindelse med 
retslige afgørelser, hvilket forsamlingen modtog positivt. 

Afslutningsvist foreslog styrelsen næste dato for GF. samt årsmøde og fortsat på Kongebrogården sat til den 20-21. november 
2020. Styrelsen foreslog emnet: Münchausen by proxy og andre sygeliggørende eller paranoide tilstande. GF. støttede dette. 

 

 

________________________________ 

Dirigent/Asbjørn Pedersen 

 

________________________________                                  

Referent/Birgitte Ørnstrup  


