Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen for Skole- og
Dagtilbudssocialrådgivere, afholdt fredag d. 27. jan. 2017

1. Kommende temadag torsdag d. 9. marts 2017:
Maria laver endelig indbydelse, da hun kender indholdet jf. aftale med Børns Vilkår
Deadline for tilmelding er tirsdag d. 28. feb. 2017
Birthe booker lokale og forplejning (morgenmad/frokost/eftermiddagskage) – vi regner
med dagen forløber kl. 10-15 – indtil nu har vi booket lokale til 32 pers. – der kan
rettes til indtil 3 hverdage før hos Majken i Odense.
2. Kommende generalforsamling torsdag d. 18. maj 2017:
Charlotte skriver mail til Søs med en kort invitation til generalforsamlingen – samt lidt
input om Knud Hellborn og hans oplæg – et mere præcis program følger efter næste
bestyrelsesmøde d. 24/3.
Vi booker ham fra kl. 9-12, som han selv anbefaler – og prisen er ikke formålsmæssigt
så meget dyrere for 3 timer sammenlignet med 2 timer.
Deadline for tilmelding er torsdag d. 11. maj
Der er booket lokale til 72 pers. med forventet 40 deltagere (der var ikke mindre
lokaler, som vi turde binde an med).
3. Kortlægning af kommunerne:
Charlotte har fat i Katrin (Metropol), som har sendt deres endelig ”opgørelse”. Hun
sender den videre til Niels og Henrik, samt alle bestyrelsesmedlemmerne.
Ligeledes har Katrin forespurgt om mulighed for at bruge os til videre-bearbejdning af,
hvad der skal indgå i en efteruddannelse til sådan nogle som os. Har foreslået hun evt.
kan komme forbi og afholde workshop om emnet på vores kommende
generalforsamling ml. kl. 14-16
Tanken er vi skal have opsporet de sidste relevante til faggruppen, så de fremover også
modtager vores tilbud om fællesskab.
Ligesom Niels og Henrik efterspørger overblikket til mere politiske dagsordner.
4. Netværksgrupperne:
Vi har erfaring for, at de kører rigtig fint på Sjælland og i Nordjylland/Midtjylland.
Grundet manglende tid har vi ikke formået at få sat gang i
Midtjylland/Sønderjylland/Fyn.
Birthe tager kontakt til Vejle og Faaborg-Midtfyn og igangsætter dette arbejde med evt.
opstart i Skanderborg
5. Evt.
Henrik kom forbi og vi fortalte om, hvad vi går og laver/status i faggruppen.

Referent Charlotte Vindeløv

