
2020-2021 

 
  

Katalog over psykologydelser 
Beskrivelse af psykologopgaver, som efter aftale kan tilkøbes v/ Ådalskolens aut. psykolog 

Ådalskolen 
RINGSTED KOMMUNE  



1 

Indhold 
 

Legeterapi med Theraplay: ................................................................................................................................ 2 

Psykologisk-pædagogisk vurdering (PPV) eller børnepsykologisk undersøgelse inkl. psykologisk testning af 

kognitive færdigheder og kompetencer for indlæring (intelligens): ................................................................. 3 

Hvordan foregår en kognitiv test? ................................................................................................................. 3 

Supervision: ....................................................................................................................................................... 4 

Psykologfaglig supervision med henblik på autorisation eller specialist uddannelse ....................................... 5 

Familierådgivning med henblik på forståelse og håndtering af barnets udfordringer/handikap ..................... 7 

Faglige oplæg: .................................................................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Legeterapi med Theraplay: 

Theraplay er en metode, der bibringer optimistisk viden om, hvordan vi kan indgå i kontakt og skabe for-
bindelse til børn, hvis følelsesmæssige udvikling endnu ikke har taget tilstrækkelig form. Metoden har ud-
gangspunkt i tilknytningsteorien, og er sidenhen blevet forfinet og nuanceret med den Neuroaffektive ud-
viklingspsykologi. 
 
Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. Dens livsnerve er den sunde, 
afstemte interaktion mellem forældre og barn. I Theraplay betragtes her-og-nu oplevelsen i interaktionen 
mellem barnet og den betydningsfulde voksne som et mål i sig selv. Theraplay er primært rettet mod børn 
i 1 til 12 års alderen. Metoden bliver brugt til børn med sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige 
vanskeligheder. Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæs-
sige udviklingsniveau. Målet er at skabe tilknytning, selvregulering og tillid gennem glæde og engagement, 
således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere alderssvarende sammenhænge ude og hjemme.  
 
Alle sessioner filmes, og forældrene (eller en anden primær omsorgsperson) modtager løbende video-feed-
back på deres samspil med barnet. En session vil variere mellem 20-50 minutter – afhængig af barnets ud-
viklingstrin og udfordringer. 

Inden et egentligt terapiforløb indledes, vil det være relevant at have en forberedende samtale med den pri-
mære omsorgsperson, hvori egne erfaringer med omsorg og tætte relationer drøftes. Endvidere vil en struk-
tureret observation (MIM) af samspillet mellem barnet og primær omsorgsperson altid indgå i indledningen 
af et terapiforløb, idet en sådan observation vil danne udgangspunkt for, hvilke udviklingsmæssige dimensi-
oner der skal arbejdes videre med i forløbet. 

I Theraplay arbejdes med forælderens/omsorgspersonens evne til at synkronisere sig med barnet i forhold til 
turtagning, regulering og rytme på en måde, der giver anledning til særlige intense øjeblikke, fx gennem 
gensidig øjenkontakt, fælles rytme, latter osv., som skaber en oplevelse af positivt fællesskab, samt barnets 
evne til at synkronisere sig med forælderen og kunne indgå i turtagning, lade sig regulere og indgå i en 
rytme og fastholde kontakten med forælderen, så der kan opstå særligt intense øjeblikke med fælles synkro-
nisering. 

Priser: 
Indledende forældresamtale og struktureret samspilsobservation med Marschark Intervention Metode 
(MIM) inkl. forberedelse, videoanalyse og feedback til forældre                                                       = 4000 kr. 

Theraplay session ca. 50 min. inkl. forberedelse                                       = 1200 kr. 

Analyse og feedbacksamtale ift. videooptagelse af forældre-barn samspil 1½ time inkl. forberedelse:     

                                                                                                                                                                         = 1400 kr. 
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Psykologisk-pædagogisk vurdering (PPV) eller børnepsykologisk undersøgelse inkl. psykolo-

gisk testning af kognitive færdigheder og kompetencer for indlæring (intelligens): 
En psykologisk-pædagogisk vurdering kan foretages når barnets eller den unges kognitive styrker og svag-
heder ønskes belyst. Der kan laves undersøgelse af specifikke områder, eksempelvis eksekutive funktioner, 
eller der kan laves generelle undersøgelser, hvor alle kognitive domæner afdækkes. 

En psykologisk undersøgelse omfatter som regel forskellige kognitive tests (fx WPPSI/WISC). Formålet med 
kognitive test er at vurdere, om barnet eller den unge er i stand til at håndtere forskellige intellektuelle ud-
fordringer på et alderssvarende niveau. I nogle tilfælde har barnet en asymmetrisk udvikling, det vil sige 
gode evner og færdigheder på nogle områder og specifikke vanskeligheder på andre områder, hvilket omgi-
velserne måske ikke tidligere har været opmærksom på og derfor ikke før taget hensyn til dette. Omfanget 
af en børnepsykologisk undersøgelse afhænger af barnets alder og problemer. 

Hvordan foregår en kognitiv test?  
Selve testsituationen varer mellem 2 og 4 timer, afhængig af hvor mange pauser, der er brug for undervejs 
og, hvor hurtigt personen arbejder.  
 
Hvis det er et barn, der testes, må det følges af én voksen, der også må være tilstede under forløbet.  
De opgaver, der bliver stillet, tester forskellige funktioner som viden, hukommelse, omtanke, problemløs-
ning og abstrakt tænkning. Der er som regel tidsfrist på opgaverne, så koncentration og arbejdstempo har 
betydning for besvarelsen.  
 
Derefter gøres testen op i forhold til personens alder og sluttelig indtastes resultatet i et computerprogram.  
Testresultaterne gøres op i forskellige indeks, der giver en solid basis for en efterfølgende vejledning og 
eventuel intervention. Efterfølgende laves en kort rapport med vejledning, der gennemgås med forældre 
og relevante fagpersoner, hvorefter den sendes via sikker mail eller til e-boks. 
 

 
 

Priser: 
Indledende samtale med forældre og evt. professionelle samarbejdsparter, testning med barn, testopgø-
relse, rapportskrivning og tilbagemeldingsmøde = 5000-7000 kr. afhængigt af indhold og tidsforbrug. 
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Supervision: 
Fagprofessionel supervision med henblik på videreudvikling af faglighed og konkret praksis med teoretisk 

afsæt i narrativ teori og metode samt Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Forløb planlægges og tilpasses in-

dividuelle- eller gruppebaserede behov. 

I narrativ supervision rettes fokus mod de effekter som barnet/familien, arbejdskonteksten har på super-

visanden, og som supervisanden ser som et problem. Det undersøges, hvad der er vigtigt i supervisandens 

arbejde, og der skabes righoldige historier om foretrukne handlinger, værdier, færdigheder.  I supervisio-

nen udfoldes de responser, som supervisanden har anvendt i sit arbejdsfelt, samt de intentioner, værdier 

viden og håb, det læner sig op ad. Narrativ supervision bygger på ideen om, at supervisanden ved at få en 

større viden om, hvad hun står for professionelt får en større oplevelse af handlekraft (agency). Supervisan-

dens opmærksomheder i arbejdet ses ikke blot som tilfældige tanker, men som vigtige værdier, der kan ud-

foldes og undersøges. Målet for supervision er at udvikle platforme, som supervisanden kan stå på og, 

hvorfra han/hun kan se, hvilke veje det fremover vil være vigtigt at gå.  

 

Neuroaffektiv pædagogik og teori tager udgangspunkt i Neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er en bro-

bygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi. Børn udvikler deres 

følelsesmæssige kompetencer, deres personlighed og evne til at indgå i sociale relationer gennem deres 

samspil med andre mennesker. Dette sker i særdeleshed med voksne, som har en viden om børns udvik-

lingsniveau og dermed tillige en viden om barnets nærmeste udviklingszone. Kompetencerne læres gen-

nem samspilsoplevelser. Når børn af forskellige årsager ikke har mulighed for at udvikle deres følelsesmæs-

sige kompetencer opstår der psykiske ubalancer i form af eksempelvis impulsivitet, affektudbrud, kontakt-

vanskeligheder og store udfordringer i forhold til sociale spilleregler. Såfremt barnet ikke støttes målrettet i 

at udvikle mestringsstrategier i forhold til dette, vil de tage denne ubalance med sig ind i skolelivet og se-

nere ungdoms- og voksenlivet. Det er derfor nødvendigt at have viden om børns følelsesmæssige kompe-

tencer og udviklingsniveau for at kunne optimere og målrette en given indsats.  

 

Den Neuroaffektive udviklingspsykologis fokus er, hvordan personlighed, emotioner og sociale funktioner 

udvikles i hjernen.  Udviklingen af et følelsesliv er forudsætningen for at indgå i relationer. Derfor er det i de 

menneskelige relationer, at det følelsesmæssige potentiale har mulighed for at udfolde sig.  Det er naturlig-

vis vigtigt at vide, hvilket udviklingsniveau barnet er på for at potentialet kan udfolde sig, men lige så vigtigt 

er det at vide, hvilken stimulation der igennem de menneskelige relationer skal til, for at kompetencen kan 

udvikles. Neuroaffektiv udviklingspsykologi er ikke en metode, men et ”landkort” – altså en forståelses-

ramme, som kan gøre os bedre i stand til at præcisere og målrette vores indsats.   
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Supervision kan tilbydes individuelt eller i gruppe ved godkendt specialist og supervisor i klinisk børne-

psykologi samt certificeret Theraplay terapeut. 

Individuelt 1000 kr. pr. 60 min. 

Gruppe á 2-4 pers. 1200 kr. pr. 60 min.         

Gruppe á 5-7 personer 1500 kr. pr. 60 min. 

Grupper over 7 personer. Pris efter aftale. 

 

 

 

 

Psykologfaglig supervision med henblik på autorisation eller specialist uddannelse 
v/ specialist og supervisor i klinisk børnepsykolog samt certificeret Theraplay terapeut. 

 
Teoretisk grundlag og forståelsesramme: Systemisk og narrativt samt Neuroaffektiv udviklings- 
psykologi (se beskrivelse ovenfor). Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe enten på 
Ådalskolen eller på din arbejdsplads. Pris: Vil afhænge af antal deltagere samt tidsforbrug. 
 
Kontakt venligst psykolog Mette Thomsen, hvis du ønsker yderligere information (tlf. 4199 4043 
eller mtho@ringsted.dk) 

Erfaring og uddannelse:  
2019: Certificeret Theraplay terapeut v. Theraplay instituttet i Chicago 
2018: Godkendt supervisor i klinisk børnepsykologi v. Dansk psykolog forening 
2015: Godkendt specialist i klinisk børnepsykologi v. Dansk psykolog forening 
2005: Bevilliget Autorisation fra psykolognævnet 

 
Aug. 2018 -> nu: Ansat som psykolog på en skole for børn med særlige behov på grund af fysiske og psykiske 

handicap. Jeg arbejder med rådgivning og vejledning til lærere, pædagoger og forældre omkring børn i 
sårbare positioner. Mine opgaver inkluderer supervision, undervisning og organisationsudvikling. Der-
udover er jeg ansvarlig for psykologiske undersøgelser med børn og rådgivningssamtaler med forældre 
samt psykologisk behandling (inklusive Theraplay). 

Feb. 2017-juli 2018: Ansat som psykolog og familiebehandler i Familiehuset i Ringsted kom-
mune: Familiehuset har til formål at støtte børn, unge og familier i udsatte positioner til et mindre 
sårbart sted at stå samt styrke forældrene i deres forældreskab. Familiehuset tilbyder indsatser med 

mailto:mtho@ringsted.dk
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et forebyggende samt behandlende formål til familier med børn og unge i alderen 0-23 år i Ringsted 
Kommune. Indsatsen gives i tæt samarbejde med Socialrådgivere, skoler og daginstitutioner med hen-

blik på at skabe positiv forandring i familien samt sikre børn og unges trivsel og udvikling. I min ansæt-
telse i Familiehuset arbejder jeg primært med familiebehandling samt individuelle- og gruppesamtaler 
med børn og forældre. Endvidere forestår jeg psykologiske undersøgelser af børn og familier med hen-
blik på at beskrive behov og anbefale relevant intervention.  

2009-2017: Ansat som psykolog ved Kompetenceenheden/Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning 
i Ringsted kommune. I Kompetenceenheden arbejdes med udvikling af pædagogiske miljøer såvel 
som læringsmiljøer. Gennem samtaler med ledere af skoler og børnehaver, lærere, pædagoger samt 
børn og forældre arbejdes for en helhedsorienteret indsats for at hjælpe til dér, hvor udfordringer op-
står. Som psykolog var jeg ansvarlig for psykologiske undersøgelser af enkelte børn og pædagogiske 
læringsmiljøer, individuelle samtaler med børn og forældre, supervisionsforløb af pædagoger og læ-
rere, organisatorisk udvikling på de enkelte daginstitutioner og skoler samt sparring med ledelsen for 
at skabe det bedst mulige rum for udvikling og implementering af tiltag, der styrker fællesskabets evne 
til at tage bedst muligt vare på børn. Endvidere fungerede jeg som projektleder og stod for projektbe-
skrivelse og udvikling af udviklingsprojekter særligt inden for daginstitutionsområdet. 

2002-2009: Ansat som Psykolog ved Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) i Birkerød/Ru-
dersdal kommune. Som psykolog hos PPR i Rudersdal kommune arbejdede jeg med rådgivning og 
vejledning til lærere, pædagoger, forældre og daginstitutions- samt skoleledere omkring børn i udsatte 
positioner. Mine opgaver indebar supervisions- og sparringsforløb med pædagoger og lærere, organi-
satorisk udvikling på daginstitutioner og skoler samt sparring med ledelse for at skabe det bedst mu-
lige rum for udvikling og implementering af tiltag, der styrker fællesskabets evne til at tage bedst mu-
ligt vare på børn. Endvidere var jeg ansvarlig for psykologiske undersøgelser af børn samt rådgivende 
samtaler med forældre. 
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Familierådgivning med henblik på forståelse og håndtering af barnets ud-

fordringer/handikap  
 

 Samtaler med relevante familiemedlemmer og aktuelle problemstillinger i familien herunder: 

 Psykoedukation og videntilførrelse om barnets diagnose 

 Håndtering af evt. søskende problematikker 

 Adfærdsregulering i hverdagen 

 Strukturering af hverdagen evt. ved anvendelse af pictogrammer (papir eller digitalt) 

 Konflikthåndtering 

 Evt. samlivsproblematikker i relation til at leve med et barn med udfordringer. 

 Evt. følelser i forbindelse med aflastning/anbringelse 

  
Pris vil afhænge af antal deltagere og varighed. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwii77Ka26LkAhWIblAKHV_WAPsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ffuturenavigator.dk%2Fsadan-ser-kaerlighed-og-familie-ud-om-30-ar%2F368d7dd0ab9c695e30394569e9460c18%2F&psig=AOvVaw1e7g2YTWzHO90sJlWQTRGD&ust=1566983670745461
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Faglige oplæg:  
Temaer kunne være F.eks. Børns leg og fællesskaber, søskende og handikap, autisme, ADHD, angst, skils-

misse håndtering mm. 

Teoretisk grundlag vil være funderet i Neuroaffektiv psykologi/pædagogik, Theraplay samt systemisk/ nar-

rativ teori og metode. 

Forløb planlægges efter aftale og behov, og der aftales en time- eller dagspris inkl. forberedelse. 

 


