
Referat af bestyrelsesmøde i  
Faggruppen for Skole- og dagtilbudssocialrådgivere 

 
 
Tidspunkt: Fredag d. 24. marts kl. 10-15 
 
Sted: DS, Toldbodgade 19B, 1253 København K  
 
Tilstede: Birthe Jacobsen, Maria Madsen, Katja Karina Nørgaard Poulsen og Charlotte Vindeløv 
 
Referent: Maria Madsen 
 
 
Kl. Punkt  
10.00-10.15 1 Kommende generalforsamling den 18.05.17 – dagsorden mv. (Charlotte) 

Knud Hellborn PPR psykolog fra Halsnæs Kommune er på fra 9-12. Knud vil 
berette om hjernens opbygning og børns mestringsstrategier. Denne viden 
vil styrke de forebyggende rådgiveres tilgang til arbejdet med de udsatte 
børn/unge.  
Der vil være frokost fra 12-13 og generalforsamling fra 13-14, pause fra 14-
14.15, 14.15 – 14.45 svensk lovgivning ift. Skolesocialrådgivere, 14.45 – 
15.30 landkort over udbredelse af funktionen, 15.30 – 16.00 hvordan går 
det med Netværksgrupperne, ønsker til fremtidige temadage.  
 

10.15-10.30 2 Uddannelse til faggruppebestyrelser (ultimo aug.) 
Der er rammesat uddannelse til en person fra bestyrelsen den 04. – 
05.09.17. Uddannelsen skal styrke udviklingen af faggrupperne.  
Der er et evalueringsmøde i Odense d. 19. maj ift. hvordan det går i de 
forskellige Faggrupper.  
Katja overvejer at tage af sted sammen med Charlotte.  

10.30-11.00 3 Landkort over hvem, som har ordningen.  
Charlotte vil forberede dette punkt til generalforsamlingen den 18.05. 
 

11.00-12.00 4 Har vi et bud på, hvordan den ideelle organisering af vores funktion ser ud? 
Bestyrelsen har haft en bred drøftelse om punktet, som vil blive foldet mere 
ud sammen med resten af faggruppen på en kommende temadag.  
 
Kan vi prikke nogen til Socialrådgiverdage? 
Bestyrelsen drøfter, at der evt. skal to af sted, med to forskellige modeller – 
f.eks. én med myndighed og én uden myndighed.  
 

12.00-12.45  Frokost 
 

12.45-13.00 5 Årshjul for kommende mødetidspunkter i bestyrelsen: 



18.05.17 Kort bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i Odense med 
spisning, 15.09.17, 10.11.17, 19.01.17, 16.03.17, 17.05.2018 inkl. 
generalforsamling i Odense. 
 
 
 
 

13.00-14.00 6 Mette og Søs på besøg 
Mette og Søs har tidligere været på besøg i faggruppen for at få input til, 
hvad der er spændende ved at være med i en faggruppe.  
Søs og Mette arbejder bl.a. på, hvordan man kan udvikle faggrupperne og få 
flere medlemmer – og medlemmerne til at være mere aktive i 
faggrupperne. Endvidere ift. Hvorledes DS kan understøtte denne udvikling.  
Mette og Søs arbejder på uddannelse til faggruppebestyrelsen. Se punkt to.  
DS arbejder på at styrke faggruppernes relation til DS.  
 

14.00-14.30 7 Fremtidige temadage i efteråret: løn/lønforskelle/lønforhandling, 
inspirationstur til Sverige (vandrehjemstur med hygge), mv. 
 
Bestyrelsen har en drøftelse af, om man evt. kan slå de ovenstående 
temadage sammen.  
 

14.30-14.45 8 Økonomi i faggruppen – herunder muligheden for at ansøge aktiviteter 
(Katja) 
Der skal søges midler til den kommende temadag/generalforsamling i maj. 
Der skal endvidere søges midler til en temadag til efteråret. Deadline er den 
20.04. Katja vender mulighederne med Søs fra DS.  
Faggruppen har d.d. følgende stående på kontoen: kr. 12.588,04  
 
 

14.45-15.00 9 Hvordan går det i netværksgrupperne? Feedback til bestyrelsen? 
Syddanmark starter netværksgruppe op i september. Vejle Kommune 
inviterer til første møde. Fåborg-Midtfyn tager kontakt til Svendborg, som 
er en ny kommune ift. Ordningen pr. 01.05.17.  
Det er uklart, hvorledes det ser ud med netværksgruppen på Sjælland. 
Dette skal afdækkes på kommende generalforsamling.  

   

 


