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Styrelsens beretning for 

Gf-perioden sept. 2014 – sept. 2015 
Styre

 

 

Indeværende generalforsamlingsperiode har, 

hvad angår det kommunale felt, været præget 

af de forandrede vilkår i PPR, presset på 

psykologiske dagbehandlingstilbud og på 

voksenområdet et fortsat behov for at 

psykologernes arbejdsvilkår og faglighed 

sikres – at deres faglighed bliver anvendt på 

den bedst mulige måde. 

Internt i psykologforeningen er der på 

forskellige måder arbejdet aktivt med 

Psykologkampagnen. KAPS stillede på GF 

2014 i DP forslag om en fortsættelse af 

kampagnen og fik det vedtaget. I marts 2016 

skal arbejdet fremlægges af bestyrelsen og 

kampagneleder Line Fleckstein Andersen. 

Psykologkampagnen vil fylde en del i denne 

styrelsesberetning, men andre dagsordener og 

temaer vil også beskrives. 

 

Psykologkampagnen: 

Idet der i øvrigt henvises til DP´s hjemmeside 

for en uddybning af kampagnen skal det 

mindes om, at man i denne offentligt rettede 

kampagne har valgt at beskæftige sig med 

 

- Ældreområdet. 

- Misbrugsområdet. 

- Beskæftigelsesområdet 

- PPR 
 

Hvert område havde nedsat en ekspertgruppe 

bestående af DP-udpegede psykologer fra 

områderne i kombination med politisk valgte 

psykologer fra de decentrale enheder – 

herunder KAPS. 

KAPS blev på misbrugsområdet i starten 

repræsenteret af Lotte Sønderby, der dog 

udtrådte grundet arbejde i psykiatrien. 

Niels Morre sad som repræsentant i PPR-

ekspertgruppen og som politisk formand  

 

 

 

refererede han samtidig til SOS-udvalget 

(Social- og Sundhedspolitisk Udvalg), der 

i sidste år af indeværende GF-periode fik 

status som et organ, der forholdt sig 

udelukkende til at varetage 

Psykologkampagnens områder. 

 

Det har været vigtigt for KAPS at arbejde for, 

at psykologerne i PPR i fremtiden ud over 

traditionelle opgaver på Folkeskole- og 

dagtilbudsområdet også kan bringes i spil til 

forebyggende forhandlingsforløb – kortere 

samtaleforløb. Endvidere at vores 

undersøgelseskompetencer for nogles 

vedkommende også udvides til det sociale og 

personlighedsmæssige område. Dette helt i 

forlængelse af et politisk papir KAPS var med 

til at udfærdige i august 2013 omhandlende 

psykologers arbejde i kommunerne. 

Dette ville kunne give den enkelte psykolog 

mulighed for at bruge flere fagligheder end 

dem, der oftest anvendes i dag, men vil først 

og fremmest give mulighed for at borgere og 

samarbejdspartnere vil kunne opleve større 

sammenhæng og tidligere indsatser på både 

behandlingsområdet og hvad angår 

socialrådgivernes muligheder for i højere grad 

at inddrage psykologbistand i §50-

undersøgelse.  

Dette skal dog ske under hensyntagen til, at 

de psykologer, der i dag arbejder i 

socialforvaltningsregi eller under Lov om 

Social Service i øvrigt, ikke vil opleve, at vi 

tager opgaver fra hinanden. Snarere bør det 

erfares, at KAPS fortsat også for disse 

psykologer arbejder for at kommunale ledere 

anerkender, at psykologer kan bidrage med 

særlige opgaver i organisationer, hvor 

familiebehandlere og konsulenter typisk er de 

nærmeste kolleger. Kommunale familiehuse 

og rådgivningsenheder er eksempler herpå. 

 
KAPS 

 
KAPS 
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Folkeskolen og inklusionen: 

 

Arbejdet med at sikre og udvikle brug af 

psykologfagligheden i Lov om Social Service 

har skullet forenes med, at KL har kaldt på 

psykologerne til at ”løse” 

inklusionsudfordringerne og til at sikre 

Skolereformens succes.  

Vi har hele tiden ment og beskrevet, at det er 

en (for?) stor mundfuld, at de to massive 

skoleforandringer kommer oven i hinanden, 

men det er blevet virkelighed – og hverdag, 

hvorfor psykologerne i PPR selvsagt stiller 

sig til rådighed.  

Eleverne og deres behov skal fortsat 

beskrives, vi husker at forstå dem både som 

individer men også hvorledes barnet kan 

udfolde deres potentialer eller blive 

overvældet i den konkrete 

klassesammenhæng.  

Vi sparrer med personale og ledelse, vi går 

forud med at udvikle nye praksisformer, der 

kan imødekomme behovene, og vi kan med 

vores psykologuddannelse netop samle det 

overblik, der betyder, at synet på barnet i en 

presset hverdag ikke ryger ud med 

badevandet. 

Når politikere og nogle eksperter gang på 

gang nævner, at man bør have en 

psykologuddannelse med lærerbaggrund for 

at kunne imødekomme Folkeskolens, lærernes 

og de enkelte elevers behov, kan vi i KAPS 

og DP konstatere, at både erfarne og 

nyuddannede cand.psyk’er til fulde kan 

varetage dette. Med en uddannelse, der ruster 

os til et nødvendigt overblik på både individ-, 

gruppe- og organisationsniveau, kan vi 

anskue og hjælpe andre til at anskue 

problematikker på alle disse niveauer. 

KAPS har overvejelser om at arbejde for, at 

man ved nyansættelse i PPR kan få et kortere 

og målrettet introduktionsforløb, hvor man 

møder de mest anvendte metodikker og 

arbejdsgange. Der er ikke brug for at 

psykologer via didaktiskbetonede indsatser 

tager over på lærernes arbejde, men at vi 

formår at samskabe løsninger med behørig 

kendskab og faglig viden om skolens og 

lærernes udfordringer i netop en inkluderende 

pædagogik. 

Professor Lene Tanggaard og Thomas 

Szulevicz synes at være to af de fagpersoner, 

der i øjeblikket giver relevante og interessante 

bud på, hvilke fagligheder man med fordel 

kan og bør besidde for at understøtte 

Folkeskolens inklusionsopgave. 

 

Af ovenstående fremgår det, at KAPS primært 

har været direkte involveret i arbejdet under 

psykologkampagnen vedr. PPR/børne-

området. Særligt hvad angår beskæftigelses- 

og misbrugsområdet behandles. 

Psykologkampagnens indsatser desangående 

dog via vores to styrelsesmedlemmer, der 

netop har kendskab til disse. 

 

Diverse andre opgaver. 

 

I slutningen af maj måned deltog Niels Morre 

i Adoptions og Samfunds Årsmøde med 

overskriften ”adoptionsdialogens dag”. 

Som paneldeltager kunne han endnu en gang 

understøtte ideen om, at der i hvert PPR 

findes mindst en psykolog, der har 

tilstrækkeligt fagligt kendskab til 

adoptionsspecifikke problematikker. De fleste 

adopterede børn oplever kun få 

følgevirkninger af en baggrund med tidlig 

omsorgssvigt og tab, men en stor del har brug 

for en særlig forståelse – en særlig viden i, 

hvorledes man møder dem i en almindelig 

daginstitutions- eller skoleverden. 

Familiestyrelsen udbyder gratis kurser til 

kommunale psykologer. Ved en rundringning 

til PPR-ledere i forskellige regioner kunne det 

af Niels Morre konstateres, at der bakkes 

varmt op om tiltaget, men at man ganske ikke 

var klar over den mulighed for faglig 

oprustning. 

 

Kommende GF i 

KAPS.
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Nærværende styrelsesberetning ligger forud 

for vores Generalforsamling, der afholdes den 

22/9 kl. 19.30 i Vingstedcentret ved Vejle. Vi 

skal her have medlemmernes input til at 

prioritere et arbejdsprogram til næste periode 

– og vi skal finde en til to nye 

styrelsesmedlemmer.  

Vi skal i særlig grad fokusere på at 

identificere 1-2 indsatsområder, som vi mener 

DP som centralorganisation skal fokusere på i 

deres arbejdsprogram 2016-2018.  

Dette besluttes endeligt på GF 2016 i marts 

måned. Det kan stærkt anbefales at deltage, 

både for kendskabet til din forenings arbejde, 

men endnu mere fordi GF er det organ, hvor 

man i sagens natur tildeles magt til at påvirke 

psykologforeningens virke i den nære og 

længere fremtid. 

Såfremt du vælger i første omgang blot at 

komme til KAPS´ generalforsamling, vil du 

kunne få transport betalt til dette arrangement. 

Ved interesse for at høre nærmere om 

styrelsens arbejde, kan du kontakte en af 

styrelsens medlemmer. Kontaktdata fremgår 

af KAPS´ hjemmeside, der er en selvstændig 

side under Dp.dk. 

 

Vel mødt i Vingstedcentret, Styrelsen for de 

Kommunalt Ansatte Psykologers sektion. 

 

 


