
BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016  
- v/Anne Christensen, formand  

 
 
 
Medlemsarrangementer: 
Der har været afholdt 2 medlemsarrangementer i 2016: 
 
1. Temadag med efterfølgende generalforsamling den 25. januar 2016 afholdt i 
DIGNITY  
På programmet var oplæg med jurist Jannie Dyring om aktuelle og kommende lovændringer 
på integrations- beskæftigelses, - og udlændingeområdet   
 
2. To temadage med internat på Dalum Landbrugsskole, Odense (14 deltagere) 
På programmet var refleksion, erfaringsudveksling og udvikling af socialfaglighed på traume - 
og torturområdet med (psykiatri)pakkeforløb som overordnet ramme, idet det generelt set 
skærper behovet for en beskrivelse af socialrådgiverens rolle i det tværfaglige 
behandlingsarbejde  
 
Indledningsvis var der oplæg ved politolog og PhD Jacob Magnussen fra Metropol, der holdt 
oplæg om behandlerens rolle i tværfaglige samarbejdsrelationer, herunder professionsidentitet 
for socialrådgiveren.  
 
Herefter holdt Margrethe Bennike et oplæg om erfaringer med pakkeforløb i Region Midtjylland  
 
Resten af eftermiddagen gik med procesarbejde under ledelse af konsulent og socialrådgiver 
Pernille Brok, der ledte os gennem en række øvelser, der mundede ud i nogle opsamlende 
udsagn om socialrådgiverens opgaver, metoder samt brug af teori i arbejdet med 
traumatiserede flygtninge på en behandlingsinstitution  
 
Aftenen sluttede med hygge, film, guf og vin i forstanderens køkken!  
 
På andendagen kom vores fagpolitiske konsulent Mette Bertelsen fra DS og holdt et oplæg om 
DS rolle ift. aktuelle stramninger med relevans for vores målgruppe. Der var også tid til debat 
og udveksling af erfaringer, som Mette tog med tilbage til DS.  
 
Bestyrelsesmøder:  
Der har været holdt 1 bestyrelsesmøde den 4/4-2016 i DS’ lokaler i Toldbodgade. Her 
konstituerede bestyrelsen sig og indledte drøftelser om kommende temadage. Herudover har 
der været afholdt yderligere 2 arbejdsmøder ifm. planlægning af temadagene, dog ikke med 
den samlede bestyrelse  
 
Organisatorisk er der fortsat et trægt administrativt apparat i DS. Problemet har været 
adresseret ved flere lejligheder. Det kan overvejes, om man skal invitere Søs Ammentorp og 
Mette Bertelsen til førstkommende bestyrelsesmøde, jf. deres fremsendte mail om den 
faggruppestrategi, de pt. arbejder på (mail af 22/2-2017). 
 
Politisk er området jo desværre fortsat præget af stramninger og hårde socialpolitiske vilkår 
for vores målgruppe, en situation der kontinuerligt stiller krav om, at vi holder os opdateret, 
samtidig med at vi justerer vores indsatser for at kunne imødekomme målgruppens behov. På 
den måde er situationen ikke bedret siden sidste år, men konsekvenserne begynder nu at slå 
igennem i praksis.   
 
Fælles formandsmøde: 
Ut. deltog ved dette den 3. maj 2016 og udover runder med indlæg fra de respektive 
faggrupper, blev der afholdt en workshop med det formål at inspirere til nye former for 
aktiviteter samt nye måder at mobilisere medlemmer, jf. DS faggruppestrategi DS 2022.  
Forslag fra workshoppen var bl.a.: 
• at man udpeger ambassadører - dvs. fagfolk, der ved noget, om noget bestemt  



• Let tilgængelige arrangementer med fagligt indhold, som ikke kræver aktiv deltagelse fra 
deltagerne  

• Udarbejdelse af nyhedsbreve  
• Analyse af, hvem medlemmerne af faggruppen er  
• Faggruppe-kurser/uddannelse  
• Fyraftensmøder i samarbejde med regionsformændene   
 
 
 
Valg til bestyrelsen, februar 2017: 
Bestyrelsen kan bestå af 6 personer valgt for 2 år samt 2 suppleanter valgt for 1 år.  
 
Bestyrelsen:  
1. Anne Christensen, valgt for 2 år i 2016, ikke på valg  
2. Margrethe Bennike, valgt som kasserer i 2016, ikke på valg (dog udfordring ift. status som 
fratrådt stilling) 
3. Tanja Weiss, valgt for 2 år i 2016, ikke på valg  
4. Matilde Kromann-Larsen, valgt for 2 år i 2015, genopstiller  
5. Johanne Gregersen, valgt for 2 år i 2015, genopstiller ikke 
6. Silja Bækmark Hjortvald, valgt for 2 år i 2015, genopstiller  
 
Suppleanter: 
1. Marianne Pørtner Jensen, valgt for 1 år i 2016, genopstiller ikke    
  
Ledige pladser til valg i 2017: 
3/2 ledige pladser til bestyrelsen  
2 ledige suppleantposter  


