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Forældrekompentence-
undersøgelser
På Psykologselskabet Toftemosegaard 
gennemføres forældrekompetence-
undersøgelser efter de nyeste retningslinjer 
fra Socialstyrelsen af januar 2021 af vores 
autoriserede psykologer (§50, stk. 5). Alle vores 
psykologer har kompetencer, uddannelse og 
undersøgelseserfaring i at afdække foræl-
drenes ressourcer og udviklingspotentiale i 
undersøgelserne samt solid erfaring med at 
gennemføre børneundersøgelser. Psykologer-
ne modtager supervision i løbet af et undersø-
gelsesforløb.

I vores undersøgelsesarbejde lægger vi vægt 
på, at undersøgelsen er præget af omhu, 
samvittighedsfuldhed og uvildighed, som det 
kræves i psykologloven.

Formål med forældrekompetence-
undersøgelsen:
Forældrekompetenceundersøgelsen har til 
formål, ud fra det kommunale opdrag, at kort-
lægge det relationelle miljø hos forældrene og 
sammenholde det med barnets eller børnenes 

udviklingsniveau og udviklingsmæssige behov. 
Ved kortlægning af det relationelle miljø iden-
tificeres både forhold, der befordrer udvikling, 
og forhold, der vedligeholder eller fremmer en 
negativ udvikling hos barnet.

Forløbet for en forældrekompetence-
undersøgelse:
1.  Socialrådgiveren udarbejder et opdrag, som 

danner grundlag for undersøgelsen.
2.  Der underskrives kontrakt med aftaler om, 

hvad forældrekompetenceundersøgelsen 
skal indeholde og med aftale om pris og 
varighed. 

3.  Der afholdes opstartsmøde med forældre, 
evt. barn, sagsbehandler og psykologerne, 
hvor formålet er, at alle parter ved; hvad der 
skal undersøges, hvorfor det skal undersø-
ges, og hvor længe forældrekompetenceun-
dersøgelsen varer.

4.  Forældreundersøgelsen iværksættes altid 
ved brug af flere informationskilder og 
metoder og vil indeholde:

 • Samtaler med forældrene

 • Samtaler med barnet
 •  Observationer af samspillet mellem barn 

og forældre 
 • Sagsakter
 •  Børnepsykologisk undersøgelse af bar-

net/børnene
 •  Relevante psykologiske tests, f.eks. 

WAIS-IV, NEO-PI-III, TAT, Rorschach, 
BRIEF, SRS-II, Story Stem Assessment 
Profile, Family Relations Test, WISC-V 
m.fl. 

   Undersøgelsen skal fokusere på såvel 
styrker som svagheder ved forældrenes 
relation til og samspil med barnet.

5.   Der udarbejdes en erklæring med vurdering 
og konklusion på forældrekompetenceun-
dersøgelsen.

6.   Gennemgang af erklæring for forældre og 
evt. barn.

7.   Erklæringen fremsendes til bestiller af 
opdrag.

8.   Afsluttende møde for de involverede parter; 
forældre, evt. barn, sagsbehandler og psy-
kologer.


