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1. Baggrund for projektet 

I 2002 blev uddannelsen til psykomotorisk terapeut godkendt som en professionsbachelor-
uddannelse i afspændingspædagogik og psykomotorik, hvor den tidligere var en uddannelse, der 
foregik på syv private skoler; alle praksisorienteret og med forskellige uddannelsesprofiler. I 2002 
blev de seks af skolerne samlet på de to uddannelsesinstitutioner, VIA UC i Randers og UCC i 
Hillerød, mens Skolen for Holistisk Afspænding fortsatte som hidtil (skolen ophører dog helt i 
2013). 

Psykomotoriske terapeuter arbejder både i den offentlige sektor, primært indenfor sundheds-
området, og i den private sektor, hvor en del underviser eller er tilknyttet private virksomheder, 
hvor de tilbyder individuelle behandlinger og rådgiver, f.eks. om ergonomi. En del psykomotoriske 
terapeuter arbejder også som selvstændige og har egen klinik, ofte som supplement til en 
deltidsstilling i privat eller offentligt regi. Det typiske arbejdsliv for en psykomotorisk terapeut er 
stykket sammen af flere former for beskæftigelse, og typisk har de ingen eller kun en enkelt 
kollega med samme uddannelsesbaggrund. Så det er en faggruppe, som ofte skal udvikle sin 
faglighed alene eller i samspil med andre faggrupper.  

Ovenstående betyder, at titlen psykomotorisk terapeut, i hvert fald et stykke tid endnu, vil dække 
over en meget forskelligartet uddannelsesbaggrund, at de som faggruppe er ansat indenfor en 
bred vifte af arbejdsområder, og at den enkelte psykomotoriske terapeut ofte er nødt til at finde 
faglig sparring udenfor sin arbejdsplads. 

Mange psykomotoriske terapeuter bliver ansat i stillinger, der ikke er tænkt specifikt til denne 
faggruppe, men ofte til fysioterapeuter, ergoterapeuter eller pædagoger, og det kræver, at de 
meget klart kan redegøre for, hvorfor de er spændende for en offentlig eller privat arbejdsgiver. 

De psykomotoriske terapeuter og faget som sådant har brug for at præcisere og videreudvikle en 
fælles faglighed i forhold til bestemte arbejdsfelter og målgrupper, ligesom mange psykomotoriske 
terapeuter savner sparring og videndeling med andre psykomotoriske terapeuter i dagligdagen. 

Der har ikke tidligere været, og der er ikke pt. etableret formaliserede netværk, som giver de 
psykomotoriske terapeuter mulighed for systematisk erfaringsudvikling, med fokus på udvikling og 
præcisering af professionen samt øgede beskæftigelsesmuligheder. Ligesom der ikke tidligere har 
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været, og der heller ikke pt. er fora, som giver mulighed for generering af idéer til udviklings- og 
forskningsprojekter, hvilket er en forudsætning for den fortsatte udvikling af faget.  

Som en del af denne proces er skolerne i henholdsvis Hillerød og Randers, Danske Psykomotoriske 
Terapeuter (DAP) og dennes jyllandskreds (JAP) gået sammen om dette projekt. 

 

2. Formål 
 
Projektet har til formål at styrke psykomotoriske terapeuters faglighed og identitet, 
herunder udkrystallisere/identificere egentlige specialeområder. Gennem etableringen 
af faglige fora at sikre en øget kontakt mellem uddannelserne, praksisfeltet, DAP og 
DAP’s medlemmer. Faglige fora danner afsæt for efterfølgende udviklings- eller 
forskningsprojekter. 
 
 

3. Delformål 
 
De faglige fora er forum for: 
 

 Faglig erfaringsudveksling og sparring indenfor udvalgte områder på det psykomotoriske 
område 

 Præcisering og udvikling af psykomotoriske metoder og dokumentation 
 Opdatering af den sidste nye viden på de faglige områder. 

 
Uddannelserne ønsker: 
 

 At skabe et dynamisk miljø, hvor der bliver produceret materiale, der understøtter den 
psykomotoriske profession og faglighed, hvorved professionsforankringen styrkes 

 
 At øge kontakten til DAP og praksisfeltet generelt 

 At skabe kontakt til faglige miljøer, som kan knyttes an til uddannelsen 

 At styrke vækstrummet for udvikling af projekter i samarbejde med praksisfeltet og eventuelt 
forskningsmiljøer. 

 
DAP/JAP (repræsenterende praksisfeltet) ønsker: 
 

 At styrke den enkelte psykomotoriske terapeuts faglighed, bl.a. ved at øge erfarings- og 
vidensudvekslingen mellem psykomotoriske terapeuter, som arbejder indenfor eller har 
interesse indenfor et afgrænset arbejdsfelt, eller en bestemt målgruppe 

 
 At skabe en ramme for, på længere sigt, at kunne etablere en egentlig specialisering 

indenfor udvalgte områder 
 

 At øge synligheden af de psykomotoriske terapeuters virke internt, både overfor 
nyuddannede og veletablerede psykomotoriske terapeuter, samt eksternt overfor aftagere 
og forskningsmiljøer 
 

 At medvirke til udvikling af dokumentation for effekten af psykomotoriske metoder i 
samarbejde med professionshøjskolerne og eventuelle andre forskningsmiljøer. 
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4. Mål 
 
Målet er: 
 

 At få etableret 5-6 faglige fora indenfor aktuelle faglige områder. Det betyder at 
det samlede antal vil være højere, idet der etableres fora i hver landsdel, hvoraf 
nogle kan være overlappende i forhold til fagligt område. 
 

 At styrke de psykomotoriske terapeuters faglighed og identitet, samt sikre en 
forankring i praksis  
 

 At generere udviklings- og forskningsprojekter indenfor professionsfeltet 
 

 At øge beskæftigelsesgraden i forhold til psykomotorisk arbejde. 
 
 

5. Målgruppe 

 
Foraene er åbne for færdiguddannede psykomotoriske terapeuter og studerende fra modul 12. Der 
forudsættes medlemskab af DAP. 
 
 

6. Organisering og ansvarsfordeling 

 
Styregruppen: 

Styregruppen består af 2 medlemmer fra DAP/JAP, lederne af de psykomotoriske uddannelser på 
VIA UC og UCC, samt en projektmedarbejder fra hver af de to uddannelser. Styregruppen 
udarbejder i fællesskab den overordnede projektbeskrivelse og justerer den efter behov. 
 
Styregruppen har det overordnede ansvar for, at de faglige fora udvikler sig på baggrund af 
formålsbeskrivelsen, at der gennemføres en midtvejsevaluering i 2014 og en slutevaluering i 2016.  
 
Styregruppen initierer et dialogforum en til to gange i perioden 2013-2015 med nogle af de 
aftagere, der har været i tale undervejs og/eller er arbejdsgiver for deltagere i de faglige fora. 
Første dialogmøde i begyndelsen af perioden, andet møde i slutningen. 
 
 
Projektmedarbejderne: 

 Udvælger, i samarbejde med DAP og JAP, både uddannelses- og praksistovholderne.  
 

 Udarbejder de overordnede retningslinjer for de faglige fora incl. funktionsbeskrivelsen for 
 uddannelses- og praksistovholderne 
 

 Er ansvarlig for at tovholderne løbende får den fornødne viden og støtte, og er klædt på til at 
kunne varetage opgaven 

  
 Udarbejder, i samarbejde med uddannelses- og praksistovholderne, den konkrete mødeplan for 

det enkelte faglige forum 
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 Sikrer, at uddannelsestovholderne formidler den viden, der genereres i de faglige fora, til 
uddannelsesstederne 

 

 Er ansvarlig for, at tovholderne samles én gang årligt, hvor der er fokus på facilitering af 
gruppeprocesser, erfaringsudveksling og evaluering 

 
 Bidrager med materiale til de emnebaserede nyhedsbreve, som tænkes at udkomme to gange 

årligt. 
 

 Samarbejder på tværs af de to uddannelser. 
 

DAP: 

 Udvælger, i samarbejde med projektmedarbejderne og JAP, både uddannelses- og 

praksistovholderne 

 

 Er ansvarlig for etableringen af de faglige foras fælles site på DAPs hjemmeside og den 

løbende opdatering af dette, i det omfang der indsendes materiale fra styregruppen, 

projektmedarbejderne, tovholderne, m.fl.. 

 

 Skal bistå i forhold til udgivelse af månedlige nyhedsbreve. Nyhedsbrevene skal til at begynde 

med være med til at skabe interesse for de faglige fora. Dernæst beskrive emnerne for de 

enkelte faglige fora mere fyldigt. 

Uddannelserne forpligter sig til at sende materiale ud til studerende og egne interessenter. 

 

Tovholderne: 

 Er ansvarlige for indkaldelse til og afholdelse af de enkelte møder i de faglige fora, jf. 

funktionsbeskrivelse (ligger som bilag). 

 

Undervisere fra VIA og UCC: 

 Deltager i de faglige fora for at kunne etablere relationer til psykomotoriske terapeuter i 

praksis. 

 
Studerende fra modul 12: 
 Studerende har mulighed for at deltage i de faglige fora på lige fod med de øvrige medlemmer. 
 
 

7. Metode 

 
1) Igennem etablering af de faglige fora at skærpe fagidentiteten indenfor nærmere 

definerede fagområder. 
 

2) Aftageranalyse i to tempi (ligger som bilag). 
Med fokus på aftagernes blik for behov og krav fremadrettet indenfor det aktuelle felt 

- en forundersøgelse 

- gennem deltagere i faglige fora lave en nærmere undersøgelse/interview med deres 
arbejdsgivere vedr. fremtidige behov og kompetencer i forhold til deres arbejdsfelt. 
 
Begge dele bruges som del af midtvejsevaluering. 
 

3) Dialogforum mellem styregruppe og aftagerfelt 



5 

 

 
4) Etablering af aftaler vedr. udviklingsarbejde med praksis/aftager og forskningsmiljøer 

forskningsmiljøer 
 

5) Anvendelse af hjemmeside og nyhedsbreve til formidling og vidensdeling 
 

 
 
 

8. Evaluering 

 
Der skal gennemføres en midtvejsevaluering i 2014 og en slutevaluering i 2016. 
 
Det er endnu ikke afklaret, hvilke former for evalueringer og delevalueringer, der ønskes 
gennemført, men det er umiddelbart planen, at der skal gennemføres en intern midtvejsevaluering 
og en ekstern slutevaluering. Hvem der skal stå for de to evalueringer, vil der først blive taget 
stilling til på et senere tidspunkt. 
 
 

9. Succeskriterier 

 
 Der er etableret 4-5 faglige fora i hver landsdel 
 

 De faglige fora mødes 3 gange årligt 
 

 Der er 50 % gengangere over et år 
 

 Samlet set er der i løbet af de tre år 100-150 personer, der deltager minimum én gang i et 
fagligt forum i hhv. Jylland og på Sjælland 

 

 75 % af deltagerne er uddannede pmt’er, 25 % er studerende 
 

 Der er identificeret og engageret tovholdere fra praksisfeltet, som kan køre de faglige fora, 
også når projektperioden er færdig 

 

 Der er etableret tre udviklingsarbejder på tværs af praksis/aftager og uddannelse i hhv. Jylland 
og på Sjælland 

 
 Uddannelsen i både Hillerød og Randers har en samarbejdsaftale med et universitet om et 

forskningsprojekt med afsæt i praksisfeltet 
 

 Der er skrevet og optaget en artikel omkring faglige fora i et andet blad end DAPs fagblad, så 
resultaterne formidles udover egen kreds 

 
 Behovet i praksisfeltet bliver formidlet fra de faglige fora til uddannelsen, så der herved sker en      
     brobygning mellem praksis og uddannelse 

 

 Der er identificeret mindst én metode til at overføre viden fra de faglige fora om praksisfeltet til 
uddannelsen. De faglige fora aftryk til tydeliggørelse af videntrekanten, så der begynder at 
komme et samspil mellem forskning, uddannelse og praksis. 

 
 

10. Tidsplan 
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Fase 1 – 2012 

 
Etablering af styregruppe 
 
Definere projekt i projektbeskrivelse, afdække emneområder og fastlægge struktur  
 
Møde og projekt afklaring med henblik på handlingsplan samt nærmere beskrivelse af forløbet - 
med deltagelse af DAP, UCC Psykomotorikuddannelsen og VIA UC Psykomotorikuddannelsen.  
Detaljer for fase 1 
1. december 2011 Opstartsmøde med styregruppen; udarbejde udkast til projekt- 
  beskrivelse 
December 2011 VIA UC søger økonomiske midler til fase 1 
Primo 2012  UCC søger økonomiske midler til fase 1 
Medio 2012  Projektbeskrivelse kommenteres af styregruppen og revideres af 
  VIA UC. 
28. september 2012  Møde i styregruppen. Gennemgang og drøftelse af revideret 

projektbeskrivelse på baggrund af kommentarer 
Oktober 2012 Den endelige projektbeskrivelse udarbejdes på baggrund af mødet den 

28.09.12 
9. november 2012 Møde i styregruppen. Godkendelse af projektbeskrivelse. Koordinering 

af emner for faglige fora på Sjælland og Fyn/Jylland. Beskrivelse af 
handlingsplan for fase 2 

Ultimo 2012  DAP og UCC definerer 2 emner for faglige fora på Sjælland. JAP og VIA 
UC definerer 2 emner for faglige fora på Fyn/Jylland 

 VIA UC søger midler til fase 2. 
 

Fase 2 – 2013 

 
Aftagerundersøgelse gennemføres 
 
De første faglige fora etableres. 
 
Detaljer for fase 2  
Primo 2013 Landsdækkende aftagerundersøgelse, iværksat af VIA UC og UCC 
  Temadag for tovholdere fra praksis og uddannelserne 
  Etablering af hjemmeside og nyhedsbrev 
19. april 2013 Møde i styregruppen. 
Maj 2013  Take-off for de første faglige fora 
 
   

Fase 3 – 2014 

 
Etablering af flere fora 
 
Dialogmøde med aftager 
 
Midtvejsevaluering. 
 
 

Fase 4 - 2015 
   
Fortsat arbejde i de faglige fora. De faglige fora arbejder med udviklingsarbejde og 
forskningstilknytning i samarbejde med uddannelserne og forskningsmiljøer. 
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Fase 5 – ultimo 2015/primo 2015 

 
Etablering af samarbejdsaftaler 
 
Slutevaluering. 
 
   

11. Ressourcer 
 

I ressourcerne er ikke medtaget tid til transport. Ressourcerne er de samlede ressourcer, 
fordelingen af arbejdsopgaver mv. sker mellem de 3 hovedaktører i projektet, UCC, VIA UC og 
DAP. 
 
Fase 1 – 2012 
Etablering og identificering af styregruppe, projektmedarbejder og tovholdere. Udvikling og 
afgræsning af projekt, herunder udarbejdelse af projektbeskrivelse, afdække arbejdsområder og 
fastlægge struktur for projektet generelt og for de faglige fora.  
 
2 heldagsmøder i styregruppe, 7 personer a 7,5 timer a 2 dage  105 timer 
Projektbeskrivelse, afgræsning, nærmere drøftelser mv.  100 timer 
Forberedelse af faglige fora 2 projektmedarbejdere og tovholdere  140 timer  
I alt       345 timer  
 
Fase 2 – 2013 
Aftagerundersøgelse, etablering af 3 faglige fora i Jylland/Fyn og 3 faglige fora Sjælland,  
etablering af hjemmeside. 
 
Aftagerundersøgelse     75 timer 
1 faglig fora med 3 mødegange; 
En praksistovholder og en uddannelsestovholder, hver 30 timer.  
Uddannelsestovholderen 25 ekstra timer (sikre transfer til uddannelsen)  
6 faglige fora a 85 timer     510 timer 
2 møder i styregruppe     105 timer 
Projektmedarbejder, styring i henholdsvis Jylland og på Sjælland 
(inkl. identificering af projekter med aftagere)   150 timer  
Etablering af site på hjemmeside, nyhedsbreve, mv.   100 timer  
Undervisningsdag for alle tovholdere, 12 gange 7,5 timer  90 timer 
I alt      1030 timer 
 
Fase 3 – 2013-2014 
Midtvejsevaluering, survey, udvidet aftager/praksisundersøgelse. Midtvejsmøde. Dialogmøde med 
aftager. Fortsat 6-8 faglige fora i Danmark. 
Midtvejsevaluering, ultimo 2013    50 timer 
Styregruppemøde     50 timer 
Dialogmøde med aftagere     60 timer 
8 faglige fora a 85 timer     680 timer 
Projektmedarbejder, styring, henholdsvis Jylland og Sjælland   
(inkl. identificering af projekter med aftagere, samarbejde universitet) 150 timer 
Hjemmeside og information    75 timer 
I alt      1065 timer 
 
Eksterne foredragsholdere (forskere) i forbindelse med de faglige fora i fase 2 og 3. 
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8 foredragsholdere a 4000 kroner,     32.000 kroner 
 
Fase 4 – 2015 
 
8 faglige fora, (2 mødegange), a 50 timer   400 timer 
Slutevaluering     75 timer 
Styregruppemøde, 2 møder    105 timer 
Projektmedarbejder, styring, henholdsvis Jylland og Sjælland 
(inkl. evt. projektbeskrivelser med aftagere, etablering af samarbejdsaftaler UNI,  
artikelskrivning     150 timer 
I alt      730 timer  
 
Timer i alt      3170 timer 
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12. Bilag, aftagerundersøgelse 
 
Aftagerundersøgelse med fokus på relevante kompetencer og fremtidens behov

     
Aftagerundersøgelsen i 2012 tager udgangspunkt i at interviewe arbejdspladser, der har en 

psykomotorisk terapeut ansat, som er uddannet som professionsbachelor.  

 

Formålet med undersøgelsen er for det første at afdække relevansen af elementerne af 

uddannelsen i forhold til aftagerne. Aftagerne skal derfor forholde sig til, hvad de ser, at den 

psykomotoriske terapeut er særlig kompetent til, fagligt såvel som personligt og fagpersonligt i 

forhold til den givne jobbeskrivelse. Ligeledes skal aftagerne forholde sig til, om der er nogle 

kompetencer, som det ville være ønskeligt, at uddannelsen styrkede. Det andet formål med 

undersøgelsen er at afdække aftagernes bud på fremtidens behov og kompetencer inden for 

faget. 

 

Aftagerundersøgelsen foregår i efteråret 2012 og foråret 2013 som telefoninterviews eller ved 

personligt møde med aftagerne efter forudgående e-mail. Der bliver lavet 8 interviews, som 

dækker de mest gængse beskæftigelsesområder for psykomotoriske terapeuter. Dog dækker 

undersøgelsen ikke projektansatte eller selvstændige psykomotoriske terapeuter med egen 

klinik, da det her er svært eller umuligt at finde aftagere, der kan svare på spørgsmålene i 

interviewguiden. 

 

Vi undersøger disse områder:  

 

1. Psykiatri 

2. Ældre 

3. Børn 

4. Handicap (fysisk og psykisk handicappede) 

5. Undervisning i uddannelsessystemet (SOSU, uddannelserne, AMU, produktionsskoler) 

6. Undervisning indenfor fritid og beskæftigelse (folkeoplysning, job og afklaring, højskoler, 

daghøjskoler, fitness, DGI) 

7. Rehabilitering af patientgrupper (senhjerneskadede, kroniske smerter, KOL og astma, 

kræftpatienter) 

8. Ergonomi/arbejdsmiljø/HR (herunder stresshåndtering) 

 

Ifølge Danske Psykomotoriske Terapeuter (DAP) har disse områder flest ansatte 

psykomotoriske terapeuter og er ligeledes de, områder, der uddannes til jævnfør 

Studieordningen. 

 

Da psykomotoriske terapeuter i modsætning til andre faggrupper ikke har en bestemt funktion 

på en bestemt type arbejdsplads, har vi indsamlet materiale fra DAP, FTF-A samt vores egen 

database over psykomotoriske terapeuter i Jylland for at finde frem til, hvilke arbejdspladser, 

der har psykomotoriske terapeuter ansat. 

 

Behandlingen af resultaterne sker dels på Psykomotorikuddannelsen (i Uddannelsesråd, 

professionsudvalg, Studieråd eller i undervisergruppe), dels i projekt Faglige Fora, hvor 

besvarelserne indgår i arbejdet med udviklingen af de forskellige fora, f. eks gennem toningen 

af drøftelser af fremtidsvisioner samt understøttelse af de faglige vinkler. 

 

Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem Psykomotorikuddannelsen i Randers og 

Psykomotorikuddannelsen i Hillerød i henholdsvis Jylland/Fyn og på Sjælland. Der vil være en 

projektmedarbejder, som står for hele undersøgelsen.
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Aftagerundersøgelse 

 

Interviewguide 

 
 

 

Udfyldes af uddannelsen: 
 

 

 

 

Navn på arbejdsplads 

 

 

 

 

 

Navn på leder 

 

 

 

 

 

Navn på ansatte 

 

 

 

 

 

Hovedarbejdsområde 

 

 

 

 

 

Uddannelsesår 
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Inden opringningen er arbejdspladsen blevet kontaktet, og oplysning om leder og 

arbejdsforhold af den psykomotoriske terapeut er blevet bekræftet. Der er indhentet 

information om, hvor mange ansatte, der er på arbejdspladsen. Herefter er lederen blevet 

varskoet pr. mail om, at vi vil kontakte ham/hende telefonisk. 

 

Antal ansatte på arbejdspladsen:  

 

I har ansat yy, der er uddannet psykomotorisk terapeut hos jer. Vi har nogle spørgsmål til 

kompetencer og arbejdsopgaver. Ligeledes vil jeg spørge ind til jeres syn på kompetencer og 

behov inden for jeres arbejdsfelt i fremtiden. 

 

Selvom undersøgelsen på den måde er personlig, kommer navne ikke til at fremgå, i de 

endelige resultater, så på den måde er den anonym. 

 

 

 

1. Var stillingen som yy fik en opslået stilling? 

 

Hvis nej, hvordan kom yy i betragtning? 

 

 

2. Søgte I specifikt efter en psykomotorisk terapeut? 

 

 

 

3. Hvis nej, hvad søgte I efter? 

 

 

 

4. Hvor meget kendte I til afspændingspædagogik og psykomotorik, inden I ansatte yy 

 

 

- Havde I nogle generelle betragtninger om uddannelsen 

 

 

 

-Hvis ikke der var kendskab til faget på forhånd, hvad var så udslagsgivende for, 

 at I ansætte yy 

 

 

 

- Hvad tænker I om uddannelsen og de ting, som de studerende lærer 

 

 

 

5. Kendte I yy i forvejen? 

 

 

 

 

6. Hvilke kompetencer var udslagsgivende for, at yy fik jobbet? 
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(Her må ikke spørges ind til specifikke kompetencer, men gerne til om der var noget yy 

virkede særligt god til enten i kraft af sin personlighed eller faglighed – sammensætning 

af personalet osv.) 

 

 

 

7. Hvilke jobfunktioner har yy ? 

 

 

 

8. Hvilke relevante faglige, fagpersonlige eller personlige kompetencer har yy, der gør, at 

hun kan udføre opgaverne på arbejdsområdet godt. 

 

 

 

( Hvis aftageren har svært ved at svare, eller ikke svarer særligt fyldestgørende, kan det 

pindes ud i nedenstående skema, hvor man spørger til relevante kompetencer for hver 

enkelt jobfunktion, som yy har) 

 
Jobfunktioner Kompetencer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Hvordan passer den psykomotoriske terapeut ind i medarbejdergruppen, og hvad 

bidrager hun med?  

 

 

 

- Hvad består det tværfaglige samarbejde af, og hvordan fungerer det? 

 

 

 

10. Hvordan indfrier yy forventningerne i forhold til jobsamtalen?  
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11.  Hvor tilfreds er du på en skala fra 1-10 med at have yy ansat? 

 

- Hvad skal der til for at det er mere 

 

 

 

12.  Hvordan klarer yy sig i sine jobfunktioner i forhold til andre faggrupper? 

(Der, hvor det er sammenligneligt. Bedre, lige så godt, dårligere) 

 

 

13. Har du forslag til kompetencer, som kan styrkes i uddannelsen i forhold til dit 

arbejdsfelt? 

 

 

 

 

 

 

14. Hvordan ser du arbejdsfeltet om fem år (f.eks. ældreområdet, psykiatrien)? 

 

 

 

15. Hvilke behov vil der være i forhold til dit arbejdsfelt? 

 

 

 

16. Hvilke kompetencer vil der blive brug for i fremtiden? 

 

 

 

17. Hvilke kompetencer bliver det særligt relevant for den psykomotoriske faggruppe at 

oparbejde? 

 

 

 

18. Andre kommentarer/tilføjelser 

 

 

 

 

Mange tak for din tid! 

 
 


