
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Skole- og 

dagtilbudssocialrådgivere den 23.juni 2015 

 

Deltagere: 

Charlotte Vindeløv, formand 

Birthe Jacobsen 

Charlotte Samsing 

 

Ikke til stede: 

Sabina Piil Rasmussen 

Maria Madsen 

 

 

1. Beslutning om navn til Faggruppen: 

 

Skole- og dagtilbudssocialrådgivere 

 

  

2. Vedtægter for faggruppen. 

Følgende skrives ind i vedtægterne: 

Der afholdes generalforsamling i maj måned med 4 ugers varsel 

Drøftelser: 

Det drøftes på hvilken måde og i hvilket omfang formålsbestemmelsen vedrørende løn- og 

arbejdsforhold forventes at fylde i det samlede arbejde. Der er enighed om, at det faglige 

fokus vægter mest, og at vægtningen af faggruppens opgaver det første år er målrettet 

etablering af faggruppen, og styrkelse af gruppens opgaver og interesser samt udbredelse 

af kendskabet til gruppen til alle skole- og dagtilbudssocialrådgivere nationalt. 

 

Der tilkendegives en hensigt om at vi vil forsøge at tilstræbe at der fremadrettet bliver 

udskiftning i faggruppens bestyrelse hvert 2. år. Det skal videre drøftes hvordan. Evt. ved 

at siddende bestyrelse stiller to medlemmer på valg ved første års generalforsamling. 

 

 

2.a. Samarbejdsaftaler for bestyrelsen 

 

MØDEHYPPIGHED: 

Der planlægges 4 møder i faggruppen årligt. Følgende møder er planlagt dette år: 

14. september kl. 10 - 15 - Toldbodgade 

23. november – mødestedet er ikke besluttet endnu. Mødetid planlægges omkring tog-tider. 

5. februar 2016 kl. 10 - 15 - Toldbodgade 

 

FRIKØB 

Da der er et bestyrelsesmedlem for hvem frikøb er en nødvendighed for at kunne deltage i 

bestyrelsesarbejdet, drøftes dette punkt.  

Frikøb medlemmer til arbejdet i faggruppen er generelt meget afhængig af faggruppens 

økonomi.  

Det besluttes, at Charlotte undersøger ved DS om der er nogen muligheder for at søge 

ekstra midler hertil. Der er ikke økonomisk råderum til at alle medlemmer af faggruppen 

kan søge frikøb.  

Der er en drøftelse af princippet om, at der kun skal åbnes mulighed for at søge frikøb, hvis 

der er økonomisk råderum til at alle kan søge. Der besluttes ikke endeligt noget.  



 

 

SAMSPIL MED FAGGRUPPENS MEDLEMMER 

Vi vil gerne opfordre medlemmer af faggruppen til at involvere sig, og dermed også deltage 

i bestyrelsesmødet, hvis de har lyst til det. Der vil være stor åbenhed for at medlemmer kan 

deltage i et punkt på bestyrelsesmødet, og at konkrete opgaver kan uddelegeres fra 

bestyrelsen til interesserede medlemmer.  

 

 

3. Kommende arrangementer/tiltag: 

Det foreslås at første årsmøde i faggruppen kan bestå af tre hovedelementer: et 

oplæg/foredrag med relevant tema for hele faggruppen, en styret sektion hvor faggruppens 

medlemmer på tværs af kommuner fortæller om deres arbejde og kan inspireres og 

networke, og afslutningsvis årets generalforsamling. 

 

Emner til temaer/oplæg forberedes til næste bestyrelsesmøde af alle.  

 

  

4. Økonomien. 

Vi har ca. 15.000,- kr. på kontoen efter vi har modtaget halvdelen fra tidl. fælles faggruppe.  

 

Charlotte V undersøger hvad muligheder der er for at søge ekstra puljemidler til 

faggruppens aktiviteter, herunder f.eks. foredragsholder mm.  

 

Der er afsat 200 pr kuvert pr dag i forplejning til bestyrelsens møder. Derudover skal der 

beregnes transportomkostninger. 

 

  

5. Medlemmer af faggruppen. 

Drøftelse af hvordan vi sikrer at alle skole- og dagtilbudssocialrådgivere kender os – og er 

rigtigt oprettet i DS-systemet?  

 

Drøftelser: 

Sabina foreslår en artikel i Socialrådgiveren. Alle er enige om at dette er en god ide, og 

sættes på dagsorden til næste bestyrelsesmøde. 

Charlotte V foreslår at der laves en mail som kan sendes til Børn og Unge afdelingen i alle 

kommuner, med henblik på tilbagemelding om, hvor vidt der er ansat 

skole/dagtilbudssocialrådgiver og kontaktinformationer. Charlotte V påtager sig at udformet 

en sådan mail. 

 

Opslag på Facebook - bl.a. om at medlemmer i gruppen gerne må være opmærksomme på 

kolleger.  

 

 

   

6. Eventuelt 

 

Der er kommet en kontakt Henrik Egelund. Charlotte V vil spørge om han vil komme på 

bestyrelsesmødet i september og uddybe. 

 

Punkter til drøftelse på næste møde: 

Ideer til arrangementer, oplæg, temaer.  

Artikel i Socialrådgiveren 

 

 


