
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen skole- og 
dagtilbudssocialrådgivere, den 17.september 2015 

 
 

Deltagere: 
Charlotte Vindeløv, formand 
Birthe Jacobsen 
Sabina Piil Rasmussen 
Maria Madsen 
 
 
1.+2. Kommende generalforsamling 
Forslag:  
Et heldagsarrangement med et fagligt indslag – afholdes i Odense torsdag den 19.maj 2016 
fra kl. 10-16. Oplæg om rollen som konsulent/facilitatoren kontra familiebehandleren – 
hvordan forbinder man disse roller/ være skarpe på de forskellige roller 
Den løsningsfokuserede tilgang, som den metodiske tilgang til dette oplæg 
Potentielle oplægsholdere kunne være Michael Petersen fra Sikkerhedskonsulenterne tlf.: 20 
98 94 17 eller Lestor fra Sikkerhedskonsulenterne tlf.: 30 13 11 00.  
Programmet:  
Fra 10-12 Dialogbaseret-oplæg  
Resten af programmet drøftes ved næste bestyrelsesmøde den 27.11.2015 som afholdes i 
København. 
 
3. Henrik Egelund vil gerne drøfte fyraftensmøder i regionerne med os med 
henblik på fokus på vores område 
Dette punkt udskydes – og afventer. Det udskydes, da Henrik ikke havde mulighed for at 
deltage ved vores møde. Der er behov for at vide, hvad hans tanker er, forinden vi kan gøre 
os yderligere tanker om det. 
 
4. Status på medlemmer i faggruppen 
Charlotte er ved at lave en plan for registrering af alle kommuner ift., hvem hun skal tage 
kontakt til. Der er tidligere foreslået en artikel i fagbladet Socialrådgiveren. Indholdet kunne 
være en optegning af ”Det forebyggende landskab” – hvad er det vi kan. Dette kunne gå 
hånd i hånd med den svenske model. Bestyrelsen vil forsøge at klarlægge, hvilke 
målgrupper vi vil ramme ift. budskabet. Vi skal have informeret om den kommende 
generalforsamling og at vi som faggruppe er blevet opdelt.  
Til næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen forsøge at brainstorme på indholdet i 
artiklen pr. mail. 
 
5. Har vi andre tiltag i faggruppen, som vi ønsker at gå i gang med?   
Pt. er der en masse i gang. Så nye eventuelle tiltag drøftes i foråret.  
 
6. Økonomi i faggruppen 
Saldoen er pt. kr. 14.355,73 
Ift. Kørselsudgifter skal disse sendes via skemaet på DS hjemmeside og sendes til Sabina, 
som godkender og sender skemaet videre til Søs. Der er tale om billigste offentlige 
transport.  
 
7. Eventuelt 
Charlotte Raun Samsing er trådt ud af bestyrelsen. Maria Madsen er trådt ind i stedet.  
 
 
 
Referent: 
Maria Madsen  


