
Referat bestyrelsesmøde faggruppen Kriminalforsorgen d. 16.december 

2015 

Tilstede var: Linda Lilholt, Stine Krøyer, Ditte Nygaard, Peter Myken og Mette 

Westergaard. 

Afbud fra: Kirsten Prescott, Sif Bern og Bibi Myrhøj 

 

Dagsorden: 

1. Fordeling af poster i bestyrelsen. 

2. Aftale fremtidige datoer 

3. Evaluere temadagene 

4. Fælles TR/CSU 

5. Evt. 

 

Ad. 1. 

Sif og Ditte er valgt til suppleant. Linda er fortsat kasserer ligesom Mette fortsat er formand. 

Alle medlemmer inviteres til alle møder. 

 

Ad. 2. 

Datoer 2016: 

03.02.16 – Møde i KBH. Der er ikke aftalt tid eller sted. Der er TR-møde i Toldbodgade kl. 10-

15. Ditte har på forhånd meldt afbud. 

15.06.16 – Møde i Fredericia. Der er ikke aftalt tid og sted. TR-møde i Fredericia 10-15.  

07.09.16 – Møde i Fredericia. Der er ikke aftalt tid eller sted. TR-møde i Fredericia 10-15. 

07.12.16 – Møde i Odense (julefrokost + evaluering af temadag/generalforsamling 2016). 

 

27.10.16 – Temadag og generalforsamling. Aftalt at Mette undersøger om vi kan benytte 

personalehuset i Nyborg. Temadag kl. 11 – 17. Generalforsamling 17-18 og derefter 

middag/socialt samvær  

 

Ad. 3. 

Der er kommet mange positive tilbagemeldinger på temadagene i oktober. Dog skuffelse fra 

dem, der ikke var heldige at få en plads. Herunder en mindre utilfredshed med, at dem der 

boede på Fyn ikke kunne tage hjem og dermed give overnatningsmuligheden til en anden. Det 

skal dog her understreges, at der var givet en ”pakkepris”, hvorfor det faktisk var dyrere for 

dem, der ikke skulle overnatte! 

Det er drøftet, om fordelingen skulle være sket anderledes; men der er fortsat enighed om, at 

det vigtigste er, at flest mulige arbejdspladser er repræsenteret og ikke efter først til mølle. 



Dog skal udmeldingen om dette være mere klart formuleret en anden gang. Det er aftalt, at 

der i 2016 vil være fokus på at alle interesserede skal have mulighed for at deltage. Dette 

betyder, at der kun vil blive arrangeret en enkelt temadag, da overnatning vil være for 

økonomisk tungt (ikke mindst da DS har bevilliget de ansøgte midler de sidste 2 år, hvorfor 

der er grund til at antage, at vi ikke kan fortsætte med at blive forfordelt).  

Ved generalforsamlingen blev der drøftet argumenterne for og imod en CSU repræsentant fra 

DS kontra en medlemsvalgt. Enkelte havde tolket dette som en mistillid mod DS. Dette var 

IKKE hensigten og der skal lyde stor ros til DS for at muliggøre at arrangementet kunne 

gennemføres, herunder at Majbritt altid for passet det ind at kunne deltage. Emnet var ikke 

programsat og valg af CSU repræsentant er en helt anden debat, som rettelig hører til i TR-

regi.  

 

Ad. 4. 

Der savnes en udmelding fra DS i forhold til de valgte fælles TR. Herunder hvordan det 

struktureres/sikres, at fælles TR bliver klædt på fra de enkelte institutioner. Det undrer 

endvidere faggruppen, at der ikke er udmeldt noget i forhold til valg af CSU-repræsentant. 

Faggruppen finder det vigtigt, at den enkelte socialrådgiver i Kriminalforsorgen er bekendt 

med, hvem der repræsenterer dem i hver enkelt Område. Igen lapper dette punkt ind over TR-

regi og vil derfor blive rejst der ved det kommende TR møde d. 03.02.16. Mette får det sat på 

dagsordenen. 

Idet der aktuelt sker stor sparring mellem faggruppen og CSU, vil der være mange fælles 

drøftelser. For at nuancere argumenterne og synsvinklerne er det dog væsentligt, at så mange 

som muligt byder ind!!! Vi opfordrer derfor til, at hver enkelt socialrådgiver med noget på 

hjerte byder ind. Det kan ske til hvert enkelt medlem af faggruppen. 

Såfremt der fremadrettet bliver valgt en CSU-repræsentant udenfor faggruppen, står 

faggruppen fortsat til rådighed i forhold til sparring og faglig drøftelse! 

 

Ad. 5. 

Flere medlemmer har klaget over, at de ikke modtager mail fra faggruppen. DS har været 

kontaktet vedr. dette. Det er her oplyst, at mail sendes til den mailadresse, der er opgivet, da 

man tilmeldte sig faggruppen (og altså ikke nødvendigvis arbejdsmailen – eller samme mail, 

som øvrige DS nyheder udsendes på). Mange er fx tilmeldt med sin private mail. Alle opfordres 

til at tjekke sine private medlemsoplysninger på DS hjemmeside. Ligeledes opfordrer 

faggruppen til, at fremsendte mails fra faggruppen rundsendes på den enkelte arbejdsplads, 

således at alle orienteres. Ligeledes er alle referater at finde under punktet ”faggrupper” på DS 

hjemmeside. 

Faggruppen ønsker i det kommende år at sætte fokus på faglighed og kvaliteten i 

socialrådgivernes arbejde i kriminalforsorgen. Vi yder et kæmpe (og godt) stykke arbejder, 

men har til tider følelsen af at drukne i skyggen af fokusset på betjentene. Vi vil derfor gerne 

fremme de gode historier og øge mediernes fokus på socialrådgiverne. Dette kan fx være via 

vores fagblad, men også gerne Kriminalforsorgens intranet. Faggruppen vil derfor meget gerne 

opfordre alle til at have dette in mente. Kontakt evt. faggruppen med gode ideer og tiltag.  

 


