
Referat af temadag og generalforsamling i Faggruppen af Børn og 

Unge den 19.juni 2015 Fredericia 

 

Tilmeldt 35 personer + bestyrelse - fremmødt ca. 23 – ønskeligt med 

afbud 

 

Kl. 10.00: Velkomst v. Helle Korsholm 

 

Kl. 10.15 til 12.00: Oplæg v. Niels Peter Rygaard – Forskning i udsatte Børn og Unge 

 

 Slides fra NPR lægges på DS hjemmeside 

 www.Fairstartglobal.com 

 Udviklingen i socialt arbejde i et historisk perspektiv – fra land til by – børn og 

forældrevilkår 

 NPM versus relationsbaseret tilgang 

 Borås – er det vejen frem? –  

 Kan det sociale arbejde tilrettelægges anderledes, mere hensigtsmæssigt 

 Faglig identitet og værdier skal i front 

 

kl. 12 til 13.00 Frokost 

 

Kl. 13.00: Debat om kvalitet i sagsbehandlingen 

 

 Niels Chr. Barkholt sparker kvalitetsdebat i gang, med udgangspunkt i oplæg fra 

børnekonference den 16.04. samt evaluering af Borås projektet. 

 

 Evaluering, effektmåling, bureaukrati debat, versus organisationsændringer, kvalitet, 

vidensdeling  

 

 Systembehov over for borgerbehov 

 

 Teamsamarbejde, udvidet kompetence, kvalitet i samarbejdet,  

 

 Forudsætter faglighed, relations kompetence, mod og økonomisk ansvarlighed 

 

 Eksperimentere med nye samarbejds og organiseringsformer 

 

 Obs på, at selv smidige modeller/arbejdsformer kan blive tunge, når de puttes ind i 

rigide rammer/organisationer 

 

 Fokus på familierne i stedet for systemerne 

 

 Erfaringer med organisering rundt om i landet 

 

http://www.fairstartglobal.com/


 Monofaglighed versus tværfaglighed, hvordan implementeres det hensigtsmæssigt 

 

 Socialrådgiverens ”ret” til at træffe socialfaglige vurderinger – ud delegation - 

 

 Vidensdeling – faglig stolthed – sidemandsoplæring – flerfaglighed –  

 

 Forskellige tiltag rundt om i landet med henblik på, at etablere andre 

samarbejdsformer, f.eks. Borås i Herning, Netværksmøde i Kolding m.fl. – flere 

projekter i arbejdsmarkedsregi som også rækker ind i børn og familieområdet 

 

 Organisationsbilleder – så mange forskellige måder, at gøre ting på  

 

 Visitationsudvalgenes forskelligheder og udfordringer  

 

 Jo højere grad af specialisering i funktioner, jo mere sygdom, stress og opsigelser 

blandt fagprofessionelle og borgere – dokumenteret i svenske undersøgelser 

 

 Tilmeld jer gerne Niels Chr. Barkholts FB profil ”praksiscenter” blog m.v. 

 

 Lederkompetencer 

 

 DS´ arbejde med socialrådgiver DNA, faglighed osv. er en fortløbende proces, brug 

jeres TR, faggrupper, DS osv. DS stiller gerne op på aftenmøder o.a. 

 

 Følg pressens behandling af vores felt i flere forskellige sammenhænge 

 

 

Kl. 14.30 Generalforsamling i faggruppen Børn og Unge – 2 medlemmer på valg samt 

suppleanter: 

 

Valg af Dirigent:  

Natascha Devantier 

 

Valg af referent: 

Susanne Aa. Jensen 

 

Bestyrelsens beretning  

v. Helle Korsholm 

Gennemgang af tiden siden sidst, samt hvordan DS og dermed også faggruppen kan være 

med til, at præge den politiske debat. 2000 Medlemmer i faggruppen BU. Fortløbende 

diskussion hvordan flere medlemmer kan engageres i fagpolitisk arbejde – netværksgrupper 

o.a. 

 

 



Sagstal: der er i foråret 2015 blevet udmeldt nye vejledende sagstal. Det er kompliceret pga. 

de mange forskellige måder at organisere sig på, men gå hjem i jeres huse og gør folk 

opmærksomme på, at tallene er blevet justeret nedad. 

 

Givet høringssvar i fbm. nye tiltag/lovforslag o.a. – deltaget i samarbejde med ministeriet – 

arbejdsgrupper o.a. fx projekter i sundhedsstyrelsen, socialministeriet osv. 

 

Orientering fra sekretariat  

v. Niels Chr. Barkholt – se ovenstående indlæg 

 

Valg til bestyrelsen: 

Charlotte Holger og Margrethe Dencker ønsker begge genvalg 

Sisi Plougheld, Susanne Aa. Jensen og Natascha Devantier er ikke på valg 

 

Helle Korsholm, fmd. udtræder 

Peter Brix, nst. Fmd. udtræder 

 

Da erfaringen har vist at der ofte er forfald i gruppen, ligesom der er et ønske om, at kunne 

blive mere udadvendte, er det på DS opfodring besluttet, at der ikke er loft over det antal 

bestyrelsesmedlemmer som kan vælges ind i år. Dvs. fremover vil der i det ene år blive 

valgt 3 medlemmer og i det øvrige år, op til 5 medlemmer. 

 

Bestyrelsen består efter dagens valg af, hhv.  

Helge Pedersen, B/U Hillerød kommune – NYVALG – hcpe@hillerod.dk  

Natascha Devantier, Opholdsstedet Juelsminde – tottemus@msn.dk  

Susanne Jensen, Socialtilsynet Midt – aabroejensen@mail.tdcadsl.dk  

Charlotte Holger, B/U Kolding kommune – NYVALG – chih@kolding.dk 

Margrethe Dencker, B/U Guldborgsund – NYVALG – margrethe_dencker@hotmail.com 

Sisi Plougheld, B/U Herning kommune - bofsi@herning.dk 

Lise Skou, B/U Syddjurs kommune – NYVALG – lost@syddjurs.dk 

Jette Hansen, B/U Middelfart kommune – NYVALG – jette.hansen@middelfart.dk 

 

Suppleant:  

Hanne Wibroe, B/U Roskilde kommune – hannew@roskilde.dk – 4631 5826 / 4275 0395 

 

Indkomne forslag:  

Ingen forslag indkommet 

 

Regnskab 2014: 

Ingen bemærkninger til fremlagte regnskab 

 

Evt.  

Tak til Helle Korsholm for mere end 15 års engageret arbejde i DS / siden 1999 / fmd. siden 

2009. Tak til Peter Brix som ligeledes fratræder sin bestyrelsesplads grundet andet job. 
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Lodtrækning: 

Udtrækning af fribilletter til socialrådgiverdage i november 2015: 

  

- Ida Moos, tlf. 4294 3432 – Tønder kommune -  

- Ida Vase, tlf. 5191 3941 – vasenida@gmail.com 

 

Tillykke til begge vindere  

 

Tak for i år 

 

 

       Ref. Susanne Aa. Jensen, den 19.06.15 
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