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Projektbeskrivelse - Pixiudgave   

Udviklingsprojektet faglige fora har til formål at styrke psykomotoriske terapeuters faglighed og 

identitet, herunder udkrystallisere/identificere egentlige specialeområder. Gennem etableringen 

af faglige fora er formålet at sikre en øget kontakt mellem uddannelserne, praksisfeltet, DAP og 

DAP’s medlemmer. Faglige fora danner afsæt for efterfølgende udviklings- eller forskningsprojek-

ter. 

Projektet er et samarbejde mellem psykomotorikuddannelserne (VIA UC & UCC), Danske Psykom-

otoriske Terapeuter (DAP) og Jyllandskredsen (JAP). En konkret del af projektet er at skabe faglige 

fora i Jylland og på Sjælland og at igangsætte og lede disse i et samarbejde med tovholdere fra 

praksisfeltet. 

I et fagligt forum har uddannede psykomotoriske terapeuter, som er medlemmer af DAP samt 

psykomotorikstuderende på 12.- 14. modul muligheden for at blive opdateret med ny specifik fag-

lig viden, samt indgå i faglig videns- og erfaringsudveksling på det psykomotoriske område. Faglige 

fora fungerer som vidensnetværk, hvor psykomotoriske metoder afdækkes og ny psykomotorisk 

viden formidles og skabes i form af oplæg, workshops, erfaringsudveksling samt løbende diskussi-

oner. Som udgangspunkt er der gratis deltagelse i de faglige fora, men enkelte oplæg kan kræve 

en mindre egenbetaling. 

 

Hvert forum har 2-3 årlige møder, hvor specifikke temaer tages op. Tid, sted, indhold samt evt. 

oplægsopholder annonceres på uddannelsessteder, i netværk og gennem DAP, og kan fx se såle-

des ud: 

Fagligt forum for psykiatri 

Møder 2013 Tema & oplægsholder Indhold 
1.møde - 12. juni  
 
Århus   
Vestergade 57, 2. sal 

Psykomotorisk arbejde med angst  
Metoder & indhold i den psykom-
otoriske terapi  
 
v/ Gunhild Ankerstjerne , psyko-
motorisk terapeut, dap (opdigtet) 

19.00 – 19.15 Velkommen og præsentation   af 
oplægsholder 
19.15 - 20.30  Oplæg 
Kaffe / the  
20.30-21.15  Drøftelse, vidensdeling   
21.15 – 21.30 Afrunding, pointer  
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2. møde - 23. september  
 
Vejle  
Østerbropladsen 4D 

Psykomotorisk arbejde med de-
pression 
Metoder & indhold i den psykom-
otoriske terapi 
 
Erfaringsudveksling   

19.00 – 19.15 Velkommen og introduktion til 
aftenens debat  
19.15 - 20.30  På baggrund af kort oplæg debat i 
grupper 
Kaffe/the 
20.30-21.15 Drøftelse, vidensdeling på tværs af 

grupper   
21.15 – 21.30 Afrunding, pointer 

3. møde - 5. januar  
 
Ålborg  
Havnen 7 

Det kropslige arbejde på arbejds-
pladsen – ny viden fra BA projekt  
 
v/ Nikolaj Andersson, nyuddannet 
Psykomotorisk terapeut med 
bachelorprojektet ”Kroppen går 
hånd i hånd med personaletrivsel 
i psykiatrien” (opdigtet) 

19.00 – 19.15 Velkommen og præsentation   af 
oplægsholder 
19.15 - 20.30  Oplæg 
Kaffe/the 
20.30 - 21.00  Drøftelse, vidensdeling   
21.00 – 21.15 Afrunding, pointer 
21.15 – 21.30 Opsamling på psykiatrifo-
rum/evaluering 

 

Hensigten over de forskellige mødegange er at skabe progression inden for det pågældende emne 

samt undersøge hvad der sker i faget inden for det emne. Derfor tilsigtes det at samle op fra gang 

til gang og dermed undersøge processens udbytte i forløbet.  

Foraet vil desuden tage udgangspunkt i de behov der er i praksis- og aftagerfeltet, derfor sker 

planlægningen af faglige fora i tæt samarbejde med praksisfeltet. 

 

Organisering 

Projektet faglige fora har en styregruppe bestående af ledere og medarbejdere fra uddannelserne 

samt repræsentanter fra DAP. Ansvaret for den praktiske koordinering af de fysiske fora er givet til 

to projektmedarbejdere, bestående af en underviser fra hver af uddannelserne. Disse skal i sam-

arbejde med en uddannelsestovholder og en praksistovholder fra hhv. Jylland og Sjælland organi-

sere den praktiske tilrettelæggelse af faglige fora. Tovholderne findes af hhv. uddannelseslederne 

og DAP. En uddannelsestovholder er en ansat på uddannelsen og en praksistovholder er en fær-

diguddannet psykomotorisk terapeut, som arbejder i det praksisfelt, som foraet omhandler. Se 

projektmedarbejdernes- og tovholdernes funktionsbeskrivelser nedenfor.  

 

Projektmedarbejdernes rolle 

Projektmedarbejderne på de enkelte uddannelser er koordinatorer for dannelsen af faglige fora. 

De fungerer som bindeled mellem styregruppen og tovholderne og er ansvarlige for: 

 at finde uddannelsestovholdere samt praksistovholdere i samarbejde med DAP/JAP 
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 at igangsætte de faglige fora ved at sikre et møde mellem uddannelsestovholder og prak-

sistovholder til de forskellige fagområder samt støtte og guide disse i planlægningsproces-

sen 

 at sikre samarbejde på tværs af uddannelserne  

 at sikre en tilbageførsel af viden fra de faglige fora og til uddannelsen (i samarbejde med 

uddannelsestovholderne). Fx gennem oplæg, dialogmøder m.m. 

 at undersøge og afdække, hvilke metoder der er anvendelige ift. dokumentation af indhol-

det i faglige fora 

 at samle og systematisere viden/dokumentation for psykomotoriske metoder i forhold til 

tema/målgruppe (Fx gennem referater, ppt. oplæg, logbog, videooptagelser, dialogmøder 

m.m.) 

 at understøtte/italesætte miljøet i forhold til udviklingsprojekter og sikring af dokumenta-
tion 

 

 

Uddannelses- og praksistovholdernes rolle 

Hvert forum administreres af en uddannelsestovholder(fra én af uddannelserne) samt en praksis-

tovholder (fra praksisfeltet). Sammen har de ansvar for planlægning og gennemførsel af 3 årlige 

forummøder, herunder: 

 beslutte tema og indhold for de 3 møder samt booke evt. oplægsholdere 

 beslutte tid og sted samt booke lokaler 

 sikre at information, rammer osv. offentliggøres i samarbejde med DAP og uddannelserne 

 praktisk organisering af de konkrete møder, præsentation af oplægsholder, ordstyrer m.m. 

 samarbejde med projektmedarbejderne omkring dokumentation af metoder, indhold, pro-

fessionen. 

 

Kontrakt og aflønning  

 Af hensyn til evaluering samt at sikre en god start på oprettelsen af faglige fora, tilsigtes 

det at praksistovholderen er tovholder min 1½ år. Praksistovholderen skal på årsbasis for-

vente omkring 25 arbejdstimer, og det opfordres til at søge fri fra arbejde til det. Fra styre-
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gruppens side søges mider til at dække aflønningen, mens transportudgifter dækkes af 

DAP. 

 Uddannelsestovholderen forpligter sig ligeledes min 1½ år og aflønnes af projektmidler 

gennem den pågældende uddannelse. Transportudgifter betales af uddannelsen. 

  

Benefit   

 Tovholderne bliver fra starten introduceret til at lede de faglige fora af projektmedarbej-

derne.  I løbet af det første år tilsigtes det, at alle tovholdere fra Jylland og Sjælland invite-

res til at mødes med projektmedarbejderne for at modtage undervisning i tovholderfunkti-

onen samt udveksle erfaringer og viden om samme.    

 

Rammer for de faglige forums  

Mødedatoer, temaer og oplægsholdere planlægges et år frem og annonceres på uddannelsesste-

derne, i netværks og gennem DAP med oplægstekst og lokaler tre måneder før mødedato.   

 

 
 


