
Referat for styrelsesmøde den 28/2, 2020 fra 15.30-19.45. 

Afholdes på Nanets private adresse. 

Deltagere: Niels Morre, Mads Huse, Nanet Nielsen, Charlotte Thusing og Søren Madsen. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

a. Dagsorden godkendt med tilføjelser. 

2. Valg af ordstyrer. 

a. Niels Morre vælges til ordstyrer. 

3. Valg af referent. 

a. Søren Madsen vælges til referant. 

4. Siden sidst. Herunder nyt fra centrale udvalg, møde med Børns 

Vilkår, status voksendage og Vingsted. 

a. L&S har sendt rundskrivelse med dagsorden med henblik på kommentarer i 

stedet for møde. Det var med kort frist for respons (3 dage), hvilket kan være en 

udfordring ift. at nå at kvalificere svar. 

b. Møde med Børns Vilkår: Niels Morre har mødtes med dem som fagperson med 

viden i kommunale forhold og ikke som formel repræsentant for KAPS/DP. 

Dette blev afstemt med formanden, hvorfor vi i styrelsen ønsker en klarificering 

af praksis for at udtale sig som repræsentant for en decentral styrelse. I 

forlængelse af dette ønsker KAPS at tage op på det kommende 

formandskollegiemøde, hvordan praksis er for udtalelser og repræsentation af 

de centrale styrelser/DP udadtil for at opnå gennemskuelighed og afklaring 

herom. Niels laver et udkast til et skriv om dette til formandskollegiet. 

c. I forhold til Vingsted Kursus: Niels skriver til planlægningsgruppen om snarlig 

annoncering. Der understreges i annoncering, at kurset er rettet medlemmer af 

DP. Der angives en pris for KAPS-medlemmer på 5195 ekskl. moms og 5695 

ekskl. moms for øvrige medlemmer af DP. I forhold til endagsbilletten til Fonagy 

er der første-ret til KAPS-medlemmer på de 30 pladser – ikke-medlemmer kan 

komme på venteliste og få en billet, såfremt de 30 pladser ikke besættes af 

KAPS-medlemmer. Pris: 2895 ekskl. moms for medlemmer, 3195 ekskl. moms 

for ikke-medlemmer. 

d. Voksendage: Der er indhentet tilbud på et todages kursus med Overskriften 

"Supervision af andre faggrupper". Det afklares, om der kan søges 



forhåndsgodkendelse til specialistuddannelse. Arbejdsgruppen går videre med 

ideen. 

5. Information om det godkendte regnskab 2019. (Bilag). 

a. Regnskab for 2019 viser et underskud på knap 130.000, og derfor har vi fået 

forlods medlemstilskud fra DP for 1. og 2. kvartal 2020. Der er korrigeret for 

dette i budgettet 2020. Underskuddet afspejler at der er prioriteret tre store 

medlemsrettede arrangementer for i alt 230 deltagere. 

b. Budget for 2020: Vi har på foranledning af regnskabsmedarbejder i DP revideret 

budgettet for 2020 og fremsendt det til DP. 

6. Forventningsafstemning vedr. høringssvar. 

a. Formanden for KAPS sender anmodning om høringssvar med angivelse af 

deadline for forslag. Når et medlem af styrelsen udarbejder et forslag til et 

høringssvar, skal de øvrige medlemmer svare afsenderen af høringssvaret, når 

de har læst det, med eventuelle kommentarer. Det færdige forslag til 

høringssvar sendes af den, som har udarbejdet det, til afsender fra DP. 

b. Kommunikation: Vi kigger på muligheden for at køre en del af styrelsens interne 

kommunikation via anden løsning end mail. Slack.com overvejes som mulighed. 

Generelt bedes styrelsens medlemmer være varsom med brugen af ”svar alle” 

på mails – svar kun den/de mailen vedrører. 

7. Info fra Task Force vedr. servicelov og undersøgelser (bilag). 

a. Styrelsen er orienteret. Der er givet faglige responser på emnet. Der er nyt Task 

Force møde d. 10./3., hvor KAPS sender næstformanden. Næstformanden har 

lavet et skriv vedr. området, som rundsendes til styrelsen. 

8. Diskussion af kommende Formandskollegie, 27/3 (bilag). 

a. Styrelsen vil gerne have adgang til advokatanalysen for bedre at kunne forholde 

os til de to foreslåede spor. Det fremgår ikke tydeligt af skrivelsen, hvorfor der 

overvejes de to spor fremadrettet. Under alle omstændigheder kunne det være 

fordelagtigt med mere opmærksomhed på og viden om de etiske principper og 

problemstillinger psykologer kan møde i arbejdet. Er den oplysende funktion 

ikke forenelig med at bevare en sanktionerende funktion? 

9. Indledende diskussion af forestående møde med Eva 22/4. 

a. I relation til mødet har vi diskuteret ønsker til dagsorden. Opfølgning på 

punkterne vedr. PPR-henvendelsen, psykologer under serviceloven, og drøftelse 



vedr. Pædagogisk-Psykologisk Tidsskrift og KAPS’ (og DPs?) interesse heri ønskes 

taget op til det kommende møde. 

10. Psykolog-beskyttelsen af Cool Kids-programmet.  

a. Det er drøftet, om der på et senere tidspunkt skal skrives en påminder vedr. 

Cool Kids-programmets beskyttelse i KAPS’ nyhedsmail. Alternativt i samarbejde 

med DP centralt. 

11. GF 2020, placering o.a.  

a. Punktet prioriteres til drøftelse til næste styrelsesmøde. 

12. Datofastlæggelse kommende møder. 

a. Vi tilstræber et møde i maj og et i august. Charlotte sender en doodle. 

13. E

v


