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I denne vanskelige tid med Corona virus, så fortsætter vi det vigtige 

arbejde med de udsatte familier og deres børn. Vores forholdsregler er 

god hånd hygiejne, at holde afstand og tilrettelæggelse af opstartsmø-

der/statusmøder på andre måder f.eks. skype. Vi vurderer hver gang, 

hvordan det kan tilrettelægges forsvarligt og ordentligt.

Desuden vil vi gerne orientere jer om vores nye faglige tiltag hos os og 

ændringer i vores team.

Ny kollega i teamet
I slutningen af maj siger vi farvel til vores kollega Marianne, som går på 
velfortjent efterløn. Marianne har været en helt central del af teamet 
og har stået for både psykologiske undersøgelser og undersøgelses-
koordinering.

Som ny kollega i teamet har vi ansat psykolog Kristina Folkmann. 

Kristinas hovedfokus er tilknytningsrelationer og mentalisering hos 

børn og familier. Kristina har flere års erfaring med familiebehandling, 

er snart certificeret i Adult Attachment Interview og bliver autoriseret 
psykolog til sommer. Kristina vil udarbejde undersøgelser hos os. 

Opkvalificering og fortsat fokus på mentalisering
Mentalisering er et nøglebegreb i vores psykologiske undersøgelser og 

i vores samarbejde med familierne, og vi udvikler løbende vores kend-

skab til redskaber og vores blik for mentalisering i arbejdet.

Vi har for nyligt indført redskabet Parental Reflective Functioning Ques- 

tionnaire til vores forældrekompetenceundersøgelser, og i august sen-

des teamet på kursus i Parental Development Interview (PDI), så vi kan 

tilbyde et opdateret og skarpt blik på mentalisering i familierne.

Derudover kommer vi snart til at tilbyde Circle of Security™-forløbet 

til forældre, da to af vores psykologer er certificerede i programmet.

Psykologiske undersøgelser
Vi tilbyder:

• Forældrekompetenceundersøgelser

• Tilknytningsundersøgelser

• Børnepsykologiske undersøgelser

• Prænatale tilknytningsundersøgelser af gravide

• Mentaliseringkompetenceundersøgelser

• Kommer snart: Circle of Security™-forløb - behandling til forældre

Som altid er der mindst én autoriseret psykolog med i teamet, og vi har 

nu mulighed for at igangsætte en undersøgelse næsten fra dag til dag. 

Vil du modtage materiale vedr. vores psykologiske undersøgelser? Klik 

her for samtykke til modtagelse af materialer: Acceptér 

Du er også meget velkommen til enten at besvare denne mail, kontak-

te undersøgelseskoordinator Marianne Nielsen på tlf. 2112 5092, eller 

kontakte undertegnede.
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