
Dagsorden til styrelsesmøde 12/6, 2020 kl. 15.30 – 19.30.  

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense. 

Tilstede: Niels, Susanne, Søren og Nanet. 

1. Godkendelse af dagsorden 

a. Dagsorden godkendt med tilføjelser (godkendelse af sidste mødes referat og 

punkter under evt.) 

b. Referat fra sidste møde godkendt. 

2. Valg af referent 

a. Søren Madsen er referent. 

3. Siden sidst. Fra diverse udvalg. 

a. Fremover får KAPS styrelsen tilsendt dagsordner fra møder i UFO (Uddannelses- og 

Forskningsudvalget). 

b. Orientering vedr. AMU, på seneste møde drøftedes fælleserklæringen under 

overskriften ”hvordan får vi Danmark tilbage på sporet set med arbejdsmiljøbriller”. 

Bilag/referat herfra kan fremsendes efter ønske. 

c. Taskforce vedr. Serviceloven og anbringelser bliver genoptaget, når det bliver taget 

op politisk igen i sensommeren. 

4. Voksendagene. Status og beslutning om reklamering for dagene. V. Mads, Charlotte og 

Susanne. 

a. Der er styr på oplægsholder (Helle Frelle – supervision af andre faggrupper). 36.000 

for to dage, alt inklusiv. 

b. Dato: 22.-23. oktober. Sted: Koldingfjord er booket. 

c. Susanne efterspørger tilmeldingsfrist, deltagerpris og tilmeldingsmail. 

i. Vi fastsætter prisen til 2600,- per betalende deltager. For at sikre den pris 

tilfører vi yderligere 10.000 fra KAPS’ budget (udover de 40.000, der allerede 

er sat af). 

ii. Mads undersøger og meddeler Susanne, hvornår Koldingfjord har brug for 

senest at vide antal deltagere, samt praktiske forhold ift. tilmelding og 

betaling. 

5. Vingstedstatus. V. Niels 

a. Pt. Omkring 125 deltager tilmeldt. 

b. En diskussion af undtagelser fra reglerne for deltagelse: hvem må deltage og hvad 

betyder det for prisfastsættelse? Gældende kriterier for deltagelse i Vingstedkurset 

drøftes yderligere ved næste styrelsesmøde. 

6. Sektionsrådsmøderne i marts og de kommende. V. Niels og Susanne. (Niels 

genfremsender materiale). 

a. Vi har haft en drøftelse af DPs to spor for fremtiden for Komite for Etik og 

autorisation for psykologer. KAPS er inviteret til møde med Johanne Bratbo om 

dette. Vi tager imod invitationen for at få yderligere indsigt i og mulighed for 

derefter at drøfte KAPS’ holdning til temaet. 



7. PPR og behandling. DP´s nye satsning i relation til dagbehandlingsområdet. V. Niels og 

tidl. Fremsendt mat. 

a. Servicelovsområdet ser ud til at være glemt i analysen af området. 

b. Der er foreslået et møde med blandt andet Eva Secher og Line (konsulent for DP). 

c. KAPS kan lave et skriv omkring tilføjelser/kommentarer til DPs analyse. Niels og 

Mads Ubbesen tager initiativ til dette og rundsender det til styrelsen. 

8. Genopståelse af Cand. Pæd. Psych. V. Niels 

a. Vi har diskuteret tankerne omkring genoprettelse af den tidlige cand.pæd.psych. 

uddannelse. Dette blandt andet beroende på en antagelse om, at cand.psych. ikke 

er tilstrækkelige til at løse PPR-opgaverne. KAPS er selvsagt ikke enig i sidstnævnte, 

hvorfor vi nedsætter en arbejdsgruppe, der kigger på området. Niels er tovholder 

og tager kontakt til relevante deltagere i denne gruppe. 

9. GF 2020 placering. 

a. Det er vedtaget, at KAPS’ generalforsamling i år afholdes i forbindelse med 

voksendagene på Koldingfjord. Der er deadline for indkaldelse d. 13. august. 

10. Evt. 

a. Kommunikation mellem møder 

i. Vi drøfter det til næste styrelsesmøde. 

b. Punkter til GF i DP 

i. Det tager vi op den 14. august. 

 


