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 Hvilke konsulenter er der?

PSYKIATRISK KONSULENT: 
Du kan tale med skolens psykiatriske konsulent, hvis du ønsker 
råd og vejledning om din psykiske tilstand eller forbrug/misbrug 
af rusmidler. 
Der kan både være tale om noget nyopstået eller en tilstand, der 
har stået på i lang tid. 
Hvis du har en psykiatrisk diagnose, drøfter den psykiatriske 
konsulent også gerne diagnosen og din behandling med dig. Den 
psykiatriske konsulent yder ikke behandling og udskriver ikke 
medicin, men kan vejlede dig om dine behandlingsmuligheder 
ved behov for dette.
Er du pårørende til et menneske med psykiske symptomer/syg-
dom, er du også velkommen til en samtale.
Din henvendelse bliver ikke registreret, og oplysningerne vide-
regives ikke med mindre det er aftalt med dig.

Den psykiatriske konsulent – Susanne Helmstedt 
- er på skolen hver mandag fra kl. 9.00 – 13.00.

LÆGEKONSULENT:
Skolens lægekonsulent tilbyder rådgivning til dig som elev i 
forhold til overordnede sundhedsmæssige spørgsmål. Lægekon-
sulenten har fokus på din generelle helbredstilstand, og er derfor 
ikke behandlende.
Lægekonsulentens opgave er at yde rådgivning i forhold til syg-
domme, medicin samt tilbud eller forløb i den offentlige sektor. I 
særlige tilfælde kan lægekonsulenten hjælpe med at udfærdige 
opsamlende vurderinger til brug i din videre færd.

Lægekonsulenten – Nette Vestergaard Olsen 
- er på skolen hver tirsdag fra kl 9.00 – 12.00.  
Tidsbestilling skal ske via en socialrådgiver
i Åben Rådgivning 



 Hvilke konsulenter er der?

FAMILIERÅDGIVER OG PSYKOLOG:
Alle elever der oplever vanskeligheder i deres familieliv kan 
benytte sig af vores familierådgiver. Ud over at tilbyde rådgivning 
til dig der har børn, tilbydes der også rådgivning til elever, som 
har brug for sparring i forhold til familie generelt. Familierådgiver-
en samarbejder med dig om at få klarhed over hvordan du bedst 
hjælper dig selv og din familie
i en videre positiv udvikling. Hvis din familie har svære problemer 
og et længerevarende terapeutisk forløb er nødvendigt, hjælper 
familierådgiveren dig med at finde andre behandlingsmuligheder. 

Familierådgiveren – Charlotte Clemmensen  
- er på skolen hver onsdag fra kl. 9.00 – 12.00.

ADVOKATVAGT:
Advokatvagten tilbyder juridisk rådgivning til alle skolens elever. 
Det er typisk rådgivning i forhold til sager om forældremyndighed 
og samvær, huslejerestancer og gæld - men advokatvagten kan 
også hjælpe dig i mere specifikke sager, som f.eks. rådgivning i 
forhold til Udlændingelovens regler.

Advokatvagten – Peter Sindal Lundberg  
- er på skolen hver torsdag fra kl 10.00-13.00.

Kofoeds Skole tilbyder dig, som er elev på Kofoeds Skole. Èn 
eller flere samtaler hos vores konsulenter – helt gratis. 
Konsulenterne yder rådgivning inden for deres felt, men 
behandler ikke. I denne pjece kan du se nærmere på, hvilke 
konsulenter vi har ansat. 



 Hvordan bestiller du en tid

TIL EN SAMTALE?
Du kan bestille tid til alle konsulenter ved personlig henvendelse i 
Kanten, eller ved at ringe på tlf. 32 68 02 00.
Tidsbestilling til lægekonsulenten skal gå igennem en social-
rådgiver i Åben Rådgivning. 

HVORDAN FOREGÅR SAMTALEN?
Samtalen tager udgangspunkt i dét som du henvender dig med, 
og det er dig der bestemmer, hvad der skal tales om.

HVEM ER MED TIL SAMTALEN?
Du bestemmer selv om du vil have andre med til samtalen, det 
kunne eksempelvis være personale fra Kofoeds Skole, pårørende, 
venner eller lignende.

BLIVER SAMTALEN REGISTRERET?
Kofoeds Skoles konsulenter yder udelukkende rådgivning og 
noterer derfor ikke indholdet af jeres samtaler ned – med mindre 
andet er aftalt. Alle konsulenter har tavshedspligt og giver kun 
oplysninger videre med en underskrevet samtykkeerklæring fra 
dig.

Konsulenterne har kontor på 1. sal, lige overfor Heerup Trappen


