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Koordinatorenheden
Lis Selander
psykolog

Koordinatorenheden er et fagligt

Mobil: 2677 5524

gratis tilbud til medarbejdere i

Mail::CQ1J@sof.kk.dk

BBU-Myndighed i Københavns
Kommune, som arbejder med børn

Mona Christoffersen
psykiatrisk sygeplejerske

og unge med psykologiske og psykiatriske problematikker.

Mobil: 2499 6554
Mail: GI7W@sof.kk.dk

Susanne Preisel
psykolog
Mobil: 2677 5521
Mail: CP7N@sof.kk.dk

TIL BBU-MYNDIGHED SOM ABEJDER MED BØRN OG UNGE MED
PSYKOLOGISKE OG

Koordinatorenheden
Limfjordsvej 23
2720 Vanløse

PSYKIATRISKE
PROBLEMATIKKER
WWW.CSP.KK.DK

Koordinatorenheden
Vejledning, rådgivning og supervisiKender du det?
Undrer du dig over barnets eller den un-

Hvad kan Koordinatorenheden
tilbyde?

on.
Koordinatoenheden tilbyder vejledning, rådgivning og supervision til sagsbehandlere, der

Kvalificerende undervisning om vanske-

ønsker det i forhold til deres arbejde med børn

ligheder indenfor børne- og ungdomspsy-

og unge med psykologiske og psykiatrisk pro-

kiatrien, vejledning og rådgivning i en-

blematikker. Koordinatorenheden tilbyder

keltsager eller til personalegrupper. Su-

Du har iværksat stort set alt hvad du har

forløb, der er tilrettelagt til den enkelte sagsbe-

pervision af personale, individuelt eller i

kunne forestille dig af tilbud uden sikker

handler, gruppe eller hele Borgercenter Børn

gruppe.

og Unge Myndigheder.

ges adfærd, reaktioner eller opførsel ?
Du spørger dig selv, hvorfor barnet eller
den unge ikke udvikler sig.

virkning.
Koordinatorenheden kan hjælpe dig ved
at føje psykiatrisk viden og tværfaglighed
til din forståelse af barnet eller den unge.

Specialiserede og ”skræddersyede” opgaveløsninger efter aftale og behov.
Konsultative opgaver i forhold til konkrete problemstillinger.

Undervisning.
Koordinatorenheden tilbyder undervisning
om et enkelt ønsket tema eller undervisningsforløb. Indholdet i undervisningen varierer ud
fra ønsker og behov; den kan omhandle en-

Hvad er Koordinatorenheden?
Hvem henvender Koordinatorenheden
sig til?

Koordinatorenhedens formål er at supportere og opkvalificere sagsbehandlere

Ansatte i BBU-Myndighed, som står med

til at varetage sager, hvor der er mistanke

komplekse problematikker, hvor der er

om eller tilstedeværelse af psykologiske

mistanke om eller tilstedeværelse af psy-

og/eller psykiatriske vanskeligheder. Ko-

kologiske eller psykiatriske problematik-

ordinatorenhedens har bl.a. faglig bag-

ker.

grund i psykologien og psykiatrien.
Koordinatorenheden er en del af den faglige stab i Center for Socialpædagogik og

kelte diagnoser , mulige indsatsmuligheder
m.v. Desuden arrangeres workshops med fokus på særlige psykiatriske problemstillinger.

Tilbuddet er gratis.

