Nyhedsbrev fra FaDP, december 2016
Fra Kirsa Dechlis, FaDP’s forkvinde:
Kalenderen viser os at et år snart er gået, mens juleforberedelserne er gået i gang. I FaDP har dette år, som
altid, været fyldt med tanker omhandlende psykoterapiens essens.
Fokuserer vi på selve branchen et øjeblik, kan vi faktisk ane, at flere og flere instanser, flere og flere
organisationer, er begyndt at få øjnene op for psykoterapiens magi (for at putte lidt julestemning ind i
retorikken også). Vores branche begynder at stå stærkere i sig selv. Vi begynder at forstå og formå at
fremstå som en branche, der ikke læner sig op ad psykologien, men som formår at være et stærkt
enestående alternativ. Vi tænker, at netop denne tilgang til vores branche, er det, der begynder at skinne
igennem i de mere og mere hyppigt forekommende jobannoncer, hvor der søges efter psykoterapeuter.
FaDP’s registreringsordning (Reg. psykoterapeut og Reg. psykoterapeutisk uddannelse), der kom i hus
sidste år, om som bliver mere og mere udbredt, er samtidig med til at gøre branchen mere gennemskuelig.
I foreningen har de første Psykoterapeuter og psykoterapeutinstitutter opnået status som registreret, mens
alle skoler gør et kæmpe arbejde for at gennemgå deres skolers opbygning mm. til ansøgningen.
I foreningen mangler vi som altid hænder til at løfte de mange opgaver, der er, derfor skal der også lyde et
kæmpe tak til alle udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer, som har knoklet igennem dette år. De
fortjener den juleferien om nogen. I gør en kæmpe forskel for vores allesammens branche.
Glædelig jul og godt nytår!
*******
FaDP’s uddannelsesudvalg samt politiske udvalg har haft fokus på at samle uddannelsesledere fra de
forskellige uddannelser med det fokus at samle os endnu mere, skabe debat om etik, finde fælles fodslag
for vores studerende. Vi arbejder på at opnå gennemsigtighed i vores kommunikation ud til nye potentielle
studerende, således at de institutter og skoler, der er med i FaDP, står sammen og søger primært at virke
som kollegaer frem for konkurrenter.
Ligeledes har vi deltaget i Alternativets årsmøde og vist kulør der.
Vi arbejder derudover løbende på at synliggøre os over for de institutter og skoler, der endnu ikke er med i
FaDP.
Vi vil fortsat arbejde på at skabe endnu mere politisk kontakt til BORGEN, og det vil ske i vores u17-plan for
udvalget.
Kommunikationsudvalget har i årets løb haft diverse artikler og annoncer aviserne, heriblandt en artikel i
Jyllandsposten og Politiken. Målet er at fortælle om de forskellige terapiformer så folk kan få viden om
fordele og forskelligheder. Herudover fortæller vi om Reg.-ordningen og FaDP.
Vi ønsker ord fra medlemmerne til nyhedsbrevene som vi sender ud en gang pr måned, så har du lyst til at
skrive en artikel om et område du brænder for, så skriv til kommunikation@fadp.dk
Studieudvalget, som primært er for de studerende, har i løbet af det sidste halve år besøgt
uddannelsessteder og afholdt 3 sparringsaftener for studerende og nyuddannede.
Fremover er planen at udvalget fortsat vil besøge uddannelsessteder. Udvalget vil desuden udvikle et nyt
koncept for sparringsaftnerne samt i øvrigt forsøge at aktivere de studerende til deltagelse i foreningens
arbejde.

Kalenderfunktion:
Der er indført en ny kalender på vores hjemmeside, hvor vi vil lægger diverse arrangementer ind. Du er,
som medlem, velkommen til at at sende dine egne arrangementer ind, der kan have relevans for andre
psykoterapeutstuderende og færdiguddannede psykoterapeuter. Eneste betingelse i forhold til
udefrakommende arrangementer er, at medlemmer af FaDP tilbydes 10 % rabat.
Har du et arrangement, du ønsker skal i vores kalender, så send din tekst til kommunikation@fadp.dk.
Supervisionstilbud:
I starten af 2017 indleder vi en ny supervisionsrunde, hvor der tilbydes gruppesupervision én gang om
måneden i København og én gang om måneden i Århus. Vi synes selv, at det er et supergodt tilbud, da
supervision jo er alfaomega både som studerende, men især også som færdiguddannet. Det er muligt at
disse timer tæller med i dit supervisionsregnskab som studerende. Prøv at tjekke med dit uddannelsessted.

Vi har pt. 14 uddannelsessteder som medlem, hvoraf en er Reg. psykoterapeutisk uddannelsessted.
Vi har lidt over 100 psykoterapeuter som medlem, hvoraf fire er Reg. psykoterapeut.
Og lidt over 150 psykoterapeutstuderende som medlem.
Vi er stolte J.
FaDP’s udvalg og bestyrelse holder fri resten af december.
Vi ønsker jer en fredelig og glædelig jul samt et lykkebringende nytår.
Vi ses igen til januar.

