Om Munkholms Psykologiske undersøgelser
Munkholms Psykologiske Center tager sig af vurderinger, der har som mål at skabe den bedst
mulige indsigt i børn, unge og voksnes kompetencer og potentialer. Denne indsigt sikrer en
målrettet udvikling og undervisning, som støtter den enkeltes læring, personlige og sociale
udvikling.
De pædagogiske-psykologiske principper for alle undersøgelser bygger på dette udgangspunkt:
• Selvindsigt er grundlaget for, at eleven kan tage vare på sin egen udvikling.
• Den personlige udvikling er en vigtig del af elevens læring
• Kun ved at kende egne stærke og svage sider kan man vælge, hvor udviklingen skal gå hen.
• Elever /børn skal kende evner til samspil og samvær for at blive et socialt empatisk
menneske.
• Pædagoger/lærere og forældre får indsigt i hvilke pædagogik og opdragelse, der er mest
hensigtsmæssig. Er vi på rette vej?
• Socialforvaltninger eller institutioner får en målrettet psykologisk indsigt med de
testredskaber som en psykologisk undersøgelse kan indeholde og pædagogiske metoder til
det videre arbejde.
En neuropsykologiske undersøgelse omfatter:
- en almen psykologiske vurdering for at finde elevens mere generelle udviklingsevner
- en neuropsykologiske undersøgelse, der omfatter
o alle opmærksomhedsformer for at kunne fastslå/afvise fx en ADHD diagnose
o hukommelserne for at finde hvilke typer af hukommelse, der virker og årsager til
manglende hukommelse
o ny indlærings modeller for at sikre en solid platform for elevens lærings- og
ændringsmuligheder
o handlekompetencer for at be- eller afkræfte en række diagnoser som OCD, MBD,
NLD, LD og for at sikre modeller i det pædagogiske arbejde der virker
- en personlig og social screening for at finde persontræk samt sociale skader og be- eller
afkræfte en tidlig skade
- en pædagogisk opstilling til det videre arbejde
- afslutningsmøde med alle involverede parter
Pris for undersøgelsen: kr. 15.000 + kørsel
Dermed er min psykolog pris den billigste i DK.
En sådan undersøgelse kan startes op inden for 2 uger og er afsluttet inden for 2 uger – dette er det
hurtigste undersøgelsesforløb i DK. (normal ventetid er 3 md.)
En personlighedsundersøgelse.omfatter:
- omfatter en Lüscher test der skaber et grundlag for at se hvor store/små følelsesudsving
eleven har.
- en MMPI/MCMI-III til at se dybden i personfaktorer
- en CAT/TAT for at finde de vigtigste temaer, der bekymrer eleven
- en pædagogisk plan
Pris for undersøgelsen: kr. 15.000 + kørsel
Dermed er min psykolog pris den billigste i DK.
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En sådan undersøgelse kan startes op inden for 2 uger og er afsluttet inden for 2 uger – dette er det
hurtigste undersøgelsesforløb i DK. (normal ventetid er 3 md.)
Efterfølgende kan I se nogle af de referencer I kan kontakte for at få oplysninger om dels
undersøgelserne og undertegnede.
Østergård i Stenvad, Bakkevej 1, 9760 Vrå, tlf 98 98 02 13 v. Inge Lise Ottesen, Leder
Hjortshøjgård, Nørtorupvej 39, 9690 Fjerritslev, tlf. 2299 53 00 att. Leder Lars Andresen
VARDA-konceptet i Hjørring, tlf. 51 15 02 52, v. leder Kim Thomsen, Emil Raun og socialrådgiver
Johanne Andersen.
Hjørring Kommune, socialrådgiver Lisbeth Dietz
VRC – Vendsyssel Rådgivnings Center, Brønderslev tlf. 29 24 61 86
Specialskolen for voksne, Bent Christen Ebdrup Pedersen, konsulent, Studievej 5, 9400
Nørresundby
Og mange flere som ved henvendelse kan oplyses – ring på 75 87 33 11
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