
 

Faggruppen Akademiske Socialrådgivere, generalforsamling 

afholdt i DS lokaler i Købehavnden 10. december 2015  

 

Formandens beretning  

Velkomst 

 

Det er jo tradition for, at formanden i klubber, netværk eller faggrupper i DS afgiver en 

beretning på bestyrelsens vegne i forbindelse med en GF som denne her.  

 

Det er her der er mulighed for at berette om, hvad vi har lavet i perioden siden sidste 

generalforsamling.  

  

Den seneste generalforsamling ligger faktisk tilbage i 2013, da sidste års generalforsamling 

blev aflyst på grund af få fremmødte.  

 

På generalforsamlingen i 2013 gik den gamle bestyrelse af og en helt ny bestyrelse blev valgt.  

 

Vi har i bestyrelsen fortsat det arbejde der tidligere har været arbejdet med og det har været 

meget åbent hvad vi som ny bestyrelse har skullet arbejde med og for. 

  

Vi har løbende talt om at have fokus på at styrke akademiske socialrådgiveres 

identitet og mulighed for at danne et meningsskabende fællesskab.  Der har også 

været medlemsaktiviteter, der er rettet mod vilkårene som AS´er, og hvordan AS´ere kan 

gøre sig gældende på arbejdsmarkedet.  

 

Vi har haft fokus på faggruppens løn- og ansættelsesforhold og har rejst krav til 

overenskomstforhandlingerne i foråret 2015.  

 

HB har fremsat krav og forhandlinger er afsluttet, som omtalt under dagens temamøde vedr. 

cand.soc. 

 

Både før og efter forhandlingerne har der været kontakt med enkeltmedlemmer, både med 

formanden, Majbrit Berlau, og med sekretariatet.   

 

Vi har drøftet om der skal være en særskilt professionsstrategi og hvordan faggruppen 

bliver mere synlig og kan modtage bedre medlemsservice i DS regi.  

 

Det er et ønske at TR og DS er bedre klædt på til at varetage det akademiske socialrådgiveres 

løn og ansættelsesforhold.  

 

Desuden har vi forsøgt at afholde aktiviteter for faggruppens medlemmer. Vi har 

inviteret forskellige socialrådgivere med akademisk baggrund til inspirationsaften i faggruppen.  

 

Vi har også haft inviteret oplægsholdere, blandt andet Lars Uggerhøj, Flora Ghosh, 

formand Majbrit Berlau og senest her til generalforsamlingen oplæg af Rasmus 

Willig.  

 

Desværre er alle arrangementer aflyst grundet for få tilmeldinger.   

 

Vi har gennemført et arrangement med begrænset fremmøde om overenskomstforhandlinger 

og hvordan akademiske socialrådgivere kunne få gavn af hinanden i et meningsskabende 

netværk.  

 



Vi har også haft dialogmøde med akademiske socialrådgivere udenfor DS i forhold til 

forhandlingsret og dobbelt medlemskab, og ambitionen er at finde en holdbar løsning for disse 

udfordringer der her kommer til udtryk.  

 

Dog må det påpeges at det ikke er udfordringer faggruppen kan løse alene, men noget der 

knytter sig til overenskomstforhandlingerne i form af særlige krav til pension og 

lønindplacering af faggruppen.   

 

Som en helt ny bestyrelse har vores arbejde på nogle måder været præget af nødvendigheden 

af at nytænke sammen og starte forfra. Som bestyrelse fandt vi en fortsat grobund for at have 

et forum, hvor det er tydeligt hvor akademikerne er i DS, hvor vi kan mødes for at drøfte 

forhold og samtidig etablere netværk indenfor forskning og udvikling af socialt arbejde gerne i 

samarbejde med andre miljøer, herunder også miljøer uden for DS, altså andre akademikere 

med professionsbaggrund. 

 

Desværre har bestyrelsens arbejde været underdrejet den seneste tid, da flere medlemmer 

har valgt at trække sig. Der er således god plads til nye kræfter ved dagens valg til bestyrelse.     

 

Om medlemsaktiviteter og økonomi – som tidligere nævnt har vi forsøgt at afholde 

arrangementer uden stor succes. Vi har derfor kun brugt få midler i forbindelse med aflyste 

arrangementer, dvs. mindre rejseudlæg for Lars Uggerhøj samt depositum for Rasmus Willig.  

 

 

På vegne af bestyrelsen 

Louise Dülch Kristiansen  

Formand for Faggruppe Akademiske socialrådgivere 


