
Kontakt

Ønsker du at komme i kontakt med 

Mette Marie, så ring, sms eller kig forbi.

Åben Psykologisk Rådgivning:  onsdag 10-12 + torsdag 15-17
Telefontid:                    tirsdag 10-11 + fredag 9-10
Mette Marie, mobil: 2369 4163
Mette Marie, mail:    mra.bk@taarnby.dk

Åben Psykologisk Rådgivning
UU Tårnby
Saltværksvej 2A, 2. sal                                  
2770 Kastrup                                            
Tlf.: 3252 5274  
Mail: uu.uk@taarnby.dk   



ÅBEN
PSYKOLOGISK 
RÅDGIVNING

- et tilbud til Tårnbys unge mellem 18 og 25 år



Et tilbud til Tårnbys unge mellem 18 og 25 år 

Er du ung og mellem 18 og 
25 år og bor i Tårnby, kan 
du henvende dig til Åben 
Psykologisk Rådgivning,
for at få hjælp til at tage 
hånd om det, der påvirker 
dig og dit liv. 

- Du kan få op til 5 gratis 
psykologsamtaler, som vil 
tage udgangspunkt i dine 
aktuelle problemer. 

- Åben Psykologisk 
Rådgivning er anonymt og 
journaliseres ikke som en 
sag.

Du skal være opmærksom 
på, at der er tale om 
psykologisk rådgivning og 
ikke behandling.

Hvis du allerede modtager 
psykologisk eller 
psykiatrisk behandling, vil 
dette tilbud sandsynligvis 
ikke være det rette for dig.

Åben Psykologisk 
Rådgivning er gratis og 
udføres af Mette Marie, 
der er ansat som psykolog 
ved UU Tårnby -
Ungdommens
Uddannelses Vejledning i 
Tårnby Kommune.

Mette Marie har 
tavshedspligt, hvilket 
betyder, at det, som du 
fortæller, bliver mellem jer. 
Dog er der pligt til at gå 
videre med alvorlige 
problemer, der kræver 
anden professionel hjælp 
for at sikre din sundhed og 
trivsel. Dette vil dog aldrig 
ske uden at snakke med dig 
om det først.



Hvornår er det relevant at opsøge 
Åben Psykologisk Rådgivning?  

Alle unge kan løbe ind i 
problemer og udfordringer 
i deres liv. 

Nogle gange, kan
udfordringerne komme til 
at fylde så meget, at det 
bliver svært at passe sin 
skole, arbejde, venskaber 
eller andre betydnings-
fulde ting i livet.

Noget føles helt forkert. Du 
kan befinde dig i en 
situation, hvor du har brug 
for hjælp. Her kan det være 
rart at have en at tale med.   

I Åben Psykologisk 
Rådgivning er der ikke 
noget, der er ligegyldigt, 
pinligt eller mærkeligt at 
snakke om. 

Her handler det om dig og 
hvordan du har det. Målet 
vil være at hjælpe dig til at 
komme videre i dit liv og 
hjælpe dig til at blive i din 
uddannelse eller blive klar 
til at starte uddannelse 
eller arbejde.

Om det skal være 1, 2 eller 
flere samtaler afhænger af 
din motivation og dit 
behov. Efter første samtale 
kan du måske allerede gøre 
noget anderledes, som 
afhjælper dine problemer. 
Måske har du brug for flere 
samtaler eller bare nogle 
tips til at få hjælp andre 
steder.


