
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen skole- og 
dagtilbudssocialrådgivere, den 27.november 2015 

 
 

Deltagere: 
Charlotte Vindeløv, formand 
Birthe Jacobsen 
Sabina Piil Rasmussen 
Maria Madsen 
 
1. Siden sidst: faggruppereception på Socialrådgiverdage  
Birthe og Charlotte har været af sted på socialrådgiverdage. Deres indtryk var, at der 
ikke var så mange forebyggende rådgivere til stede. Birthe og Charlotte fik gjort 
faggruppen synlig. Et par socialrådgivere, der er ansat på en produktionsskole mangler 
en faggruppe. De ønsker at være en del af vores faggruppe.  Birthe vil tage kontakt til 
de pågældende rådgivere, det drejer sig om.  
 
2. Medlemmer af faggruppen 
Charlotte har lavet en liste over kommunernes kontaktoplysninger. Endvidere TR i de 
forskellige børne- og familieafdelinger. Charlotte har anmodet Søs om et medlemsantal 
pt. Der skal udarbejdes en generel mail, der skal sendes ud til alle for at afdække, hvor 
mange kommuner, der har forebyggende rådgivere og hvem de er.  
 
3. Artikel til Socialrådgiveren 
Hvad er det, de forebyggende rådgivere laver? (Charlotte) Hvad fanger vi i det 
forebyggende? Hvad er det vi løser? Hvordan løser vi det? Er der noget, vi har mere 
succes med et andet? Det forebyggende landskab – hvordan ser det ud? Hvordan 
agerer vi i de forskellige kulturer? Vi er brobyggere. Hvad er det, de forebyggende 
rådgivere kan kontra andre faggrupper? Hvorfor er vi så vigtige?   
 

• Indledning: 
 
Beskrivelse af funktionen – hvem er det vi er. 

• Hvad er det, vi løser: 

Hvad er det vi fanger? Hvad er det, vi har succes med? (Fx skilsmisserelationer, 
sorg/krise, børn med stort fravær, børn af psykisksyge forældre) 
 

• Meld dig ind i faggruppen: 

Små øer, vi står meget alene 

 
5. Økonomi i faggruppen – herunder muligheden for at ansøge aktivitetspuljen 
Der er frist på ansøgning om aktivitetspuljemidler den 4. december og igen i 4.april 
2016. Dette punkt bliver taget op næste gang. Sabina vil inden næste gang danne sig 
et økonomisk overblik. 

 
6. Kommende generalforsamling i maj måned: 
Afholdes den 19.maj i Odense fra 10-16. Birthe bestiller et lokale. Michael Petersen fra 
Sikkerhedskonsulenterne vil være oplægsholder fra 10-12. Birthe vil tage kontakt til 
Michael med henblik på at sikre indholdet. Der vil være forplejning under dagen – 



morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe. Fra kl. 13 – 14 vil der være 
generalforsamling. Fra 14 – 15.30 vil der være erfaringsudveksling/ debatforum.  Fra 
15.30 – 16.00 input fra medlemmer ift. kommende aktiviteter/opmærksomhedspunkter 
til faggruppen.  
 
 
7. Næste bestyrelsesmøde: 
Mødet bliver afholdt den 4.marts i København kl. 10 – 15.  Formen af debatten skal 
drøftes – alt afhængigt af antallet af deltagere.  
Inden vinterferien er der ”deadline” for artiklen. Der skal tages billeder til artiklen.  
 

 
 
 
Referent: 
Maria Madsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


