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DE 5 SKARPE

“Vi blander os ikke i overenskomstforhandlingerne”
Politiske modstandere som Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er enige om, at de
offentligt ansatte skal have et ekstra lønløft. Vi bad Socialdemokraternes ordfører om en
kommentar kort før jul, da forhandlingerne om spørgsmålet var på sit højeste.

Man har ikke tidligere set politikere blande sig på
denne måde i overenskomstforhandlinger. Hvad er
meningen?
- Vi blander os heller ikke. Vi kan bare konstatere,
at man har vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere i den offentlige sektor, og derfor vil vi gerne
bidrage til, at man kan få en lønreform, så det bliver
mere spændende, at være offentligt ansat.
Kan man ikke kalde det at blande sig, når I direkte
nævner bestemte lønmodtager-grupper i forbindelse med jeres oplæg?
- Vi har ikke peget på bestemte grupper.
På jeres hjemmeside bliver sosu’er, sygeplejersker
og pædagoger nævnt af din politiske ordfører,
Henrik Sass Larsen. Er det ikke en meget detaljeret indblanding?
Nå, det har jeg ikke set. Men jeg kan love, at vi ikke
vil sætte etiket på, hvilke grupper der skal have en
lønstigning. Det er op til forhandlingerne mellem
parterne. Vi vil bare sørge for, at der er penge til
forbedringer af både løn- og arbejdsvilkår.

Sammen med Dansk Folkeparti er I ved at skabe et
flertal uden om regeringen, og DF har nævnt
bestemte faggrupper. Kan det så ikke være vanskeligt at undgå i en aftale?
- Det er op til forhandlingerne. Det kan jeg ikke
kommentere på nuværende tidspunkt.
Kan man forestille sig, at det forud for fremtidige
overenskomstfornyelser bliver et mønster, at politikerne lover ekstra penge til lønforhøjelser?
- Det, vi har foreslået, er jo ikke bare lønstigninger
her og nu, men en egentlig lønreform, som med en
tidsbank, personalegoder og på flere andre områder gør det mere attraktivt at være offentligt
ansat. Så vores forslag skal ses i et mere langsigtet
perspektiv. Men jeg synes heller ikke, at der er
noget odiøst i, at vi vil have ekstra midler ud over
den ramme, som regeringen har sagt, at der er plads
til. Det ville have været odiøst, hvis vi på forhånd
havde sagt, hvem der skulle have lønstigninger.
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AKTUELT CITAT

”Afstanden mellem rig og fattig er blevet
større, og man skal passe morderligt på,
at uligheden i samfundet ikke bliver for
stor. Når den sociale forskel er lille, er
samfundet mere velfungerende og borgerne mere tilfredse.”
Velfærdsminister Karen Jespersen (V)
i Ekstrabladet 16. december 2007.

Psykisk syge hjemløse Manglen
på sengepladser i psykiatrien
betyder, at hver tredje seng på
boformer for hjemløse er optaget af en psykisk syge hjemløs.
Men personalet er ikke gearet til
at håndtere de dårligste. 18

Privat bistand Charterturisterne
tager socialhjælpen i egen hånd, når
de oplever fattigdommen i Gambia.
De sponsorerer skolebørn og sender
containere fulde af udstyr til det
lille land. Men er det den bedste
måde at hjælpe på? 10

Unge ud af fængslerne Omkring 200
unge under 18 år får hvert år en dom,
men har ikke godt af fængslernes hårde
miljø. Derfor har Kriminalforsorgen lavet
et projekt, der sikrer nogle af de unge
kriminelle afsoning i trygge omgivelser
langt væk fra fængslerne. 6
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Væk med regler
Dansk Socialrådgiverforening har
spurgt socialrådgiverne, hvor de
oplever unødigt
bureaukrati. Det
har givet mange
svar, blandt andet
at den sociale lovgivning kan være
meget omstændelig, kontrollerende
og præget af mistillid i forhold til
borgerne. Læs
nogle af svarene.
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Redigeret af Birgitte Rørdam, br@socialrdg.dk

Integration

HØJSKOLEOPHOLD TIL INDVANDRERE
“En ren gavebod.” Sådan beskriver både højskoler og kommunale
medarbejdere den ordning, som kan sende unge med indvandrerbaggrund på højskoleophold, betalt af staten. Kommunerne burde
stå i kø for at benytte sig af tilbudet, men sådan er det ikke.
Kommunepuljen, der er finansieret af Integrationsministeriet, skal
være med til at overbevise kommuner og andre instanser om, at et
højskoleophold er en god og fornuftig investering. Midlerne skal
støtte unge med anden etnisk baggrund, der er faldet fra en ungdomsuddannelse eller er på vej ind i en uddannelse, men har brug
for at få et skub i den rigtige retning.
- Hvert halve år sender vi breve til kommunerne, men de er ikke
særlig gode til at benytte sig af tilbuddet. Det eksisterer kun frem til
2009, så det er vigtigt, at vi får kommunerne på banen nu, siger projektleder Khuram Sehzad fra Folkehøjskolernes Forening i Danmark.
FOTO: SCANPIX

$EN !LTERNATIVE 6ELFRDSKOMMISSION

NYE BØGER
Velfærdsreform

VELFÆRD MED KVALITET
OG MENNESKET I FOKUS
I kølvandet på regeringens udspil til en kvalitetsreform har Den Alternative Velfærdskommission (DAV) udgivet sit bud på en alternativ tilgang til en reform.
Ifølge DAV skal en kvalitetsreform stå på tre
ben:
- Der skal skabes grundlag for en rekruttering til det offentlige, der både sikrer ansatte
nok og en faglig professionsudvikling, der
lever op til det moderne samfund.
- Den offentlige service skal rumme kvalitet,
både i tilbud og ydelser og om i omsorg og
nærvær. En modernisering af velfærden skal
have mennesket i centrum.
- Fagligheden hos de enkelte professionelle
grupper skal styrkes. Kompetenceløftet skal i
fokus i hverdagens teamarbejde, i det kollegiale samarbejde og i supervisionen. Den
enkelte skal sikres kompetenceløft af egen
faglighed.
“Velfærd med kvalitet og mennesket i fokus”,
Den Alternative Velfærdskommission.
Rapporten kan bestilles hos Socialpolitisk Forening:
socpolfo@post.tele.dk. Pris kr. 70,- + forsendelse.
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Frivillighed

Sociologi

E N P O ST M O D E R N E H E LG E N

MAGTENS FORMER

Mange bekymrer sig om, at fællesskaber og
solidaritet ikke længere findes, samtidig med
at det viser sig, at masser af mennesker yder
en frivillig indsats, så foreningslivet blomstrer som aldrig før.
Blandt andet på baggrund af en stor spørgeskemaundersøgelse analyserer Ulla Habermann frivilligt arbejde – hvorfor og hvordan
bruger mennesker deres tid og engagement
på det? De seneste data er fra 2005.
Bogen giver også et historisk rids af det frivillige arbejde og slutter med overvejelser
om, i hvilken form og sammenhæng frivilligheden vil udfolde sig i fremtiden: Hvordan vil
en postmoderne helgen se ud?

Her sættes fokus på magten i statens møde
med borgeren – både den eksplicitte og den
mere implicitte. Udgangspunktet er, at staten
ikke udøver sin magt fra et centralt punkt,
men at den moderne velfærdsstat har udviklet en lang række systemer og institutioner
præget af hver deres faglige logikker og forestillinger om, hvem den “kompetente” og
“myndige” borger er.
Bogen rummer case-studier af mødet med
hospitalspatienter, sociale klienter, overvægtige, hjemløse, kriminelle unge og brugere,
der klager over sociale afgørelser.

“En postmoderne helgen? – om motiver til frivillighed”
af Ulla Habermann, Museum Tusculanums Forlag,
www.mtp,dk, 298 sider, 275 kr.

“Magtens former – sociologiske perspektiver på statens
møde med borgeren” af Nanna Mik-Meyer og Kaspar
Villadsen, Hans Reitzels Forlag, www.hansreitzel.dk, 189
sider, 250 kr.
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Handicap

FLERE ER
KOMMET I ARBEJDE
Omtrent 25.000 flere handicappede er i perioden fra 2005 til nu
kommet i arbejde. Det viser en undersøgelse fra SFI, skriver Berlingske Tidende. De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI)
påpeger dog, at der stadig er mange handicappede uden for
arbejdsmarkedet, og det skal der gøres noget ved. Mette Ravn,
arbejdsmarkedspolitisk konsulent i DSI mener, at næste fokus
kunne blive jobcentrenes indsats over for handicappede. Hun
efterlyser dokumentation for, hvad deres konkrete mål er, og
hvordan de vil opnå dem. Region Nordjylland har størst succes
med at integrere
handicappede på
arbejdsmarkedet, og
undersøgelsen antyder, at regionen har
haft en god, lokalkoordineret indsats.

FOTO: SCANPIX

Det grå guld

LØNTILSKUD TIL ÆLDRE LEDIGE
Personer over 55 år, som har været ledige i over et år, får fra 1. januar
ret til et løntilskud på 92 kroner i timen. Desuden får alle på samme
alder, som har været ledige i mere end fire år og står for at falde ud af
dagpengesystemet, ret til seniorjob hos kommunerne, som dermed
forpligtes til at skaffe job til denne gruppe ledige. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) siger til Morgenavisen JyllandsPosten, at der fra årsskiftet ikke vil være nogen undskyldninger for
arbejdsgiverne i forhold til at ansætte folk over 55 år.

Psykisk syge

H O V E D STA D E N N E D L Æ G G E R S E N G E
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I en periode, hvor medierne flyder over med historier om overbelægning på de psykiatriske afdelinger, lukker Region Hovedstaden næste år sengepladser til psykisk
syge. Det skriver magasinet Danske Kommuner og oplyser, at regionen vil lukke
36 sengepladser på de psykiatriske centre næste år for at få balance i økonomien.
Til gengæld håber regionspolitikerne, at nye opsøgende behandlingstilbud vil
mindske behovet for indlæggelser.

OK 08

KRAV I
STAT E N U D V E K S L E T

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg udvekslede
12. december krav til overenskomstforhandlingerne 2008 for ansatte i
staten. Parterne indledte de generelle
forhandlinger for ansatte i staten på
et møde den 17. december i Finansministeriet.
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Unge kriminelle
ud af fængslerne
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P[cTa]PcXePUb^]X]V

D=64?A>94:C4C
D]VT_a^YTZcTcTabPcXe¬aZU^aSX:aX\X]P[U^ab^aVT]b
]bZTaPcVaT]^VTcb¬a[XVcU^aST $ &zaXVTZaX\X]T[[T
^VbzSTb[X__TaU^aPcPUb^]TXTcU¬]VbT[
8_a^YTZcTcST[cPVTad]VTUaPcaTU^abZT[[XVT_T]bX^]TaX
:QT]WPe]b
^\azSTc½1a]SQhWdb4]VT[bQ^aV^V;hbW^[\VzaS3T
d]VT\STaWeTaSPV_z;hbW^[\VzaS_a^YTZcTcbW^eTS
ZePacTa
D]VT_a^YTZcTcbcPacTSTXYP]dPa!%^V[QTacX[STRT\QTa
!(3TcTaË]P]bXTaTcPU:aX\X]P[U^ab^aVT]bBPcb_d[YT
\XS[TaSTaTa\z[aTccTc]hTcP]ZTa^VcX[cPVU^ad]VTZaX\X
]T[[T>\ZaX]V!'d]VTUaPBY¬[[P]SWPaX]ScX[]de¬aTcVT]
]T\d]VT_a^YTZcTc3TcTaT]S]dXZZTPUVY^ac^\_a^YTZcTc
bZP[VaTb_Ta\P]T]c]zaU^abVb_TaX^ST]dS[QTa
?T]bX^]Ta]Tb_Tab^]P[TWPacXS[XVTaTXZZTU[cPcSTdS
SP]]T[bTb\¬bbXVcePaadbcTccX[PcWPeT\TSST]WT[cd]VT
\z[Vad__TPcVaT4]ST[PU_a^YTZcTcVzaSTaU^adS_zPc
_Tab^]P[Tc_zSTcaTZQT]WPe]bZT_T]bX^]TaVT]]T\VzaTc
Z^\_TcT]RTdSeXZ[X]VbU^a[QU^aPcQ[XeTQTSaTcX[PccPRZ[T
ST]WT[cd]VT\z[Vad__T
;¬b\TaT_zfffd]VT_PPeTYX]U^
5^c^):aX\X]P[U^ab^aVT]

B>280;Ao368E4A4?o
:A8<8=0;5>AB>A64=B?4=B8>=4A
3TaWPae¬aTcb^RXP[azSVXeTaT_z:aX\X]P[U^ab^aVT]b_T]
bX^]TabXST]ST]UabcT_T]bX^]1a]SQhWdbzQ]TSTX ($&
?z]de¬aT]STcXSb_d]ZcTaSTa"$b^RXP[azSVXeTaTP]bPc_z
[P]STcbXP[c(_T]bX^]TaU^aST[c_zU^abcP]STaTeXRTU^a
bcP]STaT^VSV]_Tab^]P[T
3TcSTaXSTce¬bT]c[XVbcTPSbZX[[TaPaQTYSTcb^\b^RXP[azS
VXeTa_zT]_T]bX^]UaPcaPSXcX^]T[cb^RXP[azSVXeTaPaQTYSTTa
PcSTWTaPaQTYSTaXSV]ePVcTa^VST[cPVTaXPZcXeXcTcTa\TS
STd]VT_z[XVTU^S\TSSTceaXVT_Tab^]P[TSTa_aX\¬ac
QTbczaPU_¬SPV^VTa^VU¬]VbT[bQTcYT]cT
0[[Tb^RXP[azSVXeTaTSTaTacX[Z]hccTcd]VT_a^YTZcTcWPa
bP\\T]\TSSTceaXVTSV]_Tab^]P[TVT]]T\UacT][¬]
VTaTePaT]STTUcTadSSP]]T[bTX\Tc^STaXbhbcT\XbZcT^aX
U^aPce¬aTQTSaTadbcTccX[^_VPeT]\TSSTd]VT

B>280;Ao368E4A4= 8!'
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Redigeret af Tina Juul Rasmussen, tjr@socialrdg.dk

DEPRESSION SKAL
K L A R E S PÅ J O B B E T
Depression skal opdages og
behandles på arbejdspladsen.
Op mod 200.000 danskere er så
depressive, at de er i fare for at
blive udstødt af arbejdsmarkedet.
Men hvis de får behandling, kan
mange af dem bevare tilknytningen. Det viser en ny undersøgelse,
som Psykiatrisk Privatklinik og
Depressions-Foreningen har lavet
for Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Læs mere på www.vidensnetvaerket.dk/projekter under punktet ’psykiske sygdomme’

FOTO: SCANPIX

STYR
DIT
MØDE
Forretningsfolk bruger
broderparten af deres
arbejdsdag på møder, og
spørger man dem, var de
helst fri for møderne. Hvorfor gør de det så? En situation, mange offentligt ansatte måske også kender til. Og
møder kan ikke undgås. Men
ifølge forfatteren til bogen
’Mødestyring’, kan du lære at
undgå dårlige møder og i stedet afvikle inspirerende og
effektive møder.
Nick Morgan, Børsens Forlag, 80
sider, 199 kr. Læs mere på www.borsensforlag.dk

mit NYE job

“I Esbjerg Kommune følte jeg mig som en administrativ medarbejder. I dag føler jeg mig som en socialrådgiver”
CAMILLA RAK WILHARDT, 38 ÅR
NYT JOB:

1.11 fra jobcenter Esbjerg, team misbrug, til Lærlingehuset i Bramminge, en døgninstitution for
unge med misbrugs- og kriminalitetsproblemer.
KARRIEREFORLØB:

Uddannet fra DSH Esbjerg i 2001. Socialrådgiver i
Ribe Kommune på integrationsområdet frem til
2002. Herefter to år i Grinsted Kommune, også
som socialrådgiver på integrationsområdet. Fra
2004 til 30. oktober i år ansat i Esbjerg Kommune
med misbrugssager.

Dit nye job
Har du skiftet arbejde for nylig, og har du
noget, du gerne vil fortælle i den anledning
– måske bare fordi du er glad for det, så
send en mail til: redaktionen@socialrdg.dk
8
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? Hvad fik dig til at søge jobbet i Lærlingehuset?

Jeg blev ringet op af lederen, som spurgte,
om jeg var interesseret. Og det var jeg ikke
i tvivl om. Jeg havde været i forvaltninger,
siden jeg blev uddannet og havde længe
haft lyst til nye udfordringer, så det var
fedt at komme ud af det kommunale regi og
ind på et behandlingshjem.
? Hvordan ser virkeligheden ud i dit nye job?

Den første måned er gået med at lære
huset, forretningsgangene, kollegaerne og
eleverne at kende, og det har været rigtig
spændende. Jeg har jo hele tiden arbejdet
med udsatte grupper, men nu kan jeg gå i
dybden og arbejde mere helhedsorienteret
med de unge, fordi her er langt bedre tid.
Og det er opløftende, for jeg kan mærke,
jeg gør en forskel for de unge på stedet.
Man kan sige, at i Esbjerg følte jeg mig som
en administrativ medarbejder. I dag føler
jeg mig som en socialrådgiver.

AF BIRGITTE RØRDAM

? Hvad er et godt job for dig?

Det er at arbejde med andre mennesker og
mærke, at jeg gør en forskel. At jeg kan
sætte præg på min egen hverdag. Og at jeg
har mulighed for at udvikle mig med jobbet
og mulighed for at blive videreuddannet.
? Hvad laver du om 5 år?

Jeg er forhåbentlig stadig ansat her i Lærlingehuset, for udfordringer er her nok af.
Jeg kunne dog godt tænke mig at få noget
terapeutisk efteruddannelse bygget på, for
eksempel kognitiv terapi, og så vil jeg også
gerne have en større viden om unge og misbrug.
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DEN JYSKE CHEF
“Hvordan finder man jyden i et københavnsk firma? Man spørger bare efter
chefen!”
Der er nok forskel på, hvor meget der bliver grinet af den i henholdsvis København
og Jylland. Men egentlig er der ikke de
store forskelle på måden at lede en virksomhed i Øst- eller Vestdanmark. Og dog,
i hvert fald i det små:
MANCHETKNAPPER

Jyske chefer går ikke med manchetknapper. Det er alt for besværligt, og det er kun
bankfolk og advokater af den gamle skole,
som skal bruge smykker for at holde sammen på skjorteærmerne. I København sniger manchetknapperne sig ind over det
hele – selv hos studerende ved Copenhagen Business School.
ERFARING

FOTO: SCANPIX

Erfaring er i lidt højere kurs i Jylland. Der
er flere gråhårede topchefer hjemme i
hovedlandet. I København og nærmeste
omegn bliver der satset lidt mere på ungdom og vildskab.
HASTIGHED

R E S P E K T, M A N D !
Socialt Udviklingscenter (SUS) har de senere
år arbejde med voldsforebyggelse i projektet
“Vold som udtryksform”. Et af de nyeste
resultater er disse ti bud på, hvordan man
kan skabe gensidig respekt i relationen mellem den professionelle og borgeren:
D E 1 0 B U D PÅ
“EN LILLE SMULE RESPEKT!“

1. Vis respekt – og få respekt
2. Brug “respektfingeren“ – ikke
“fuck-fingeren“
3. Før du går i affekt – vis respekt
4. Din respekt – andres tryghed
5. Du er noget særligt – det er andre også
6. Tal til andre, som du gerne vil tales til
7. Sæt en ære i at vise respekt
8. Respekt for andre er god stil
9. Tal ikke om respekt, men med respekt
10. Gør respekt til dit projekt.

HÅND OM
KONFLIKTEN
“For mig er det overordentlig beroligende at
vide, at hvis man kan
få hold på, hvilken
type konflikt man er på vej ind i, kan man
bedre gribe den og ændre dens retning væk
fra afgrundens rand, væk fra hårdknuden.”
Sådan skriver Abelone Glahn i forordet til
bogen “Hånd om konflikten”. Alle møder før
eller siden konflikter i deres arbejdsliv, og det
er ikke nødvendigvis dårligt. Konflikter giver
indsigt og skal ikke fjernes, men håndteres. I
håndbogen giver forfatteren Nethe Plenge
derfor forslag til, hvordan man kan agere,
når man er kommet over det først slag i en
konflikt, og man beslutter sig for at handle
med sin fornuft.
Børsen Mikro, 132 sider, 199 kr.
Læs mere på www.borsenmikro.dk

Københavnere taler hurtigt. Lige så hurtigt som de tænker. Til gengæld har den
jyske boss fart på vejene. Der var en politikker, som engang sagde “Hvad skal
jyderne dog med alle de motorveje? De
kører alligevel, som om de har dem overalt.”
SYGDOM

Desto tættere man kommer på hovedstaden, desto mere syg bliver man. De mest
syge i Danmark bor i Københavnsområdet. Det er der ikke noget nyt i. Storbyerne
har altid en magnetvirkning på svage eksistenser, og storbyliv er næsten automatisk
lidt hårdere end landlivet, hvor luften er
frisk, og fristelserne består af en fransk
hotdog fra Shell-tanken på hovedgaden.
Læs mere om forskelle og ligheder mellem København
og Jylland på www.lederweb.dk (under menupunktet
“Dig selv”)

Læs mere om voldsforebyggelse på
www.vold-som-udtryksform.dk
SOCIALRÅDGIVEREN 01 I 2008
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Social hjælp
på private hænder
3TQhVVTabZ^[TabT]STaR^]cPX]TaeXbPUdSbchacX[Z[X]XZZTa^VW^b_XcP[Ta^VQTcP[TaU^aUPccXVTQa]bbZ^
[TVP]V=ST]^VUPccXVS^\\T]X6P\QXPahbcTaSTSP]bZTRWPacTacdaXbcTa^V\P]VTbcPacTaTV]Tb^RXP[T
WY¬[_T_a^YTZcTa]zaSTZ^\\TaWYT\
C4:BC>65>C>)C8=09DD;A0B<DBB4=

:eX]ST]bZaXVTaSP0[Tgb¬ccTaQPaQTaQ[PSTc
XU^ST]_zWT]ST^VbZ¬aTaC^b]Xc^VÌTaT
WYTbZaXVbZP[STacX[UaQ[^STc^VQTc¬]ST[
bT]XST]Qh[SST]d]VTZeX]STWd\_Taad]Sc
\TSUzaUaXc[Q
BdbP]]T?TcTabT]WPaQTVVTPa\T^\
ZeX]ST]bW^eTS^VW^[STaSTcc¬cX]ScX[bX]
Za^_U^aPc[X]SaTb\TacT][XSc\T]bWd]\TS
QTZh\aTcQ[XZbTa_zSTc[X[[TX]SVaTQ
3TcTaBdbP]]T?TcTabT]b^\WPa^_[¬ac
0[TgXWe^aSP]\P]QTWP]S[TaaT]bTa^V
bhabza0[TgTaT]d]VTVP\QXTab^\WeTa
SPVVT]]T\STbT]TbcT]XzaTa\Sc^__z

BTaaTZd]SP7TP[cW2T]cTaXTcPU6P\QXPb
bcabcT^VUPccXVbcTQh^\azSTadST]PcUz
[]U^aSTc7P]WzQTa_zPcSTaT]SPVTaazS
cX[PcP]b¬ccTWP\b^\T]b[PVbbT[edS[¬ac
bhVTWY¬[_Ta
¿BzaPUST[X]VT]À_zbd]SWTSbRT]caTc[XVVTa
dST]U^ad]STaTc[X[[TWP[ecPV^VdSVaTbPU
caTca¬Q¬]ZTWe^a_PcXT]cTa]TeT]cTa?zTc
[X[[TQ^aSbcza]^V[Tbcz[UPST\TSU^aW^[SbeXbc
aT]ceP]SUzX]bcad\T]cTa^V[XScU^aQX]Sb
bc^UUTa1PaQTaQ[PSTcb^\0[TgQadVTacX[
PcbZ¬aTWd[_zZeX]ST]bQh[S\TSTa]Tc^_
X]SZQc_z\PaZTSTcX]¬aWTST]3T[bU^aSX

bzTaSTcaT]c^VST[bU^aSXRT]caTcXZZTbT[e
WPaST]b[PVbdSbcha>VbzTaWTaT]SSPbZTc
\TVTcbXST]UabcTVP]VST]SP]bZTbhVT
_[TYTabZTBdbP]]T?TcTabT]PScX[U¬[SXVT
^\eTYTbc^S_zBTaaTZd]SP7TP[cW2T]cTa
7d]ePaaTYbccX[6P\QXPTcPU0UaXZPb\X]Sbc
^VUPccXVbcT[P]STU^aPcPaQTYSTUaXeX[[XVcX
bTZb\z]TSTa
9TVbcPacTST_zUSTPUST[X]VT]^VYTV
V[T\\TaP[SaXVWe^aSP]WTabzdS)B]PebTc
Q[^S^_^V]TSPSe¬VVT]T\^STaZPVT_z
Vd[eTcWz]SePbZT]TePaXbchZZTabzeP]STc
[QSXaTZcTdS_zVd[eTcX]VT]c^X[TccTa^V
Z[^PZeP]STcbc^SWYc^VQ[P]ZcQPVZ[X]XZZT]
7TaePaQPaTbzd[¬ZZTac

:d]]TXZZT[PSTe¬aT
3TcePaX!#BXST]WPaBdbP]]T?TcTabT]
bT]ScTcdcP[PUR^]cPX]TaT\TSP[eTaST]b
bd]SWTSbdSbchacX[6P\QXPS^]TaTc^Vb_^]
bTaTcPUQzST^UUT]c[XVT^V_aXePcTeXaZb^\
WTSTa^V_Tab^]TaX3P]\PaZcX[Q[P]ScP]STc
bd]SWTSbRT]caTcXBTaaTZd]SP\T]^Vbz
cX[P]SaTbcTSTaX[P]STc>V[XbcT]^eTaST
U^aQTSaX]VTabd]SWTSbRT]cTaTcWPaVT]]T\
VzTceTSBdbP]]T?TcTabT]b\T[[T\Z^\bcTa
[P]V½UaPaT]^eTaX]VPUWT[TZ[^PZbhbcT\Tc
]hTWz]SePbZT^Vc^X[TccTaaT]^eTaX]VPUÌTaT
¿PUST[X]VTaÀ^V^_[¬aX]VPU_Tab^]P[TcXQ[P]Sc
3TccTTaWePSSTÌTbcTRWPacTacdaXbcTaaTYbTacX[STc[X[[TeTbcPUaXZP]bZT[P]S6P\QXPTUcTa½b\dZZT_P[\TbcaP]ST
P]STcbza_[TYT^VP[\X]ST[XVWhVXTY]T
<T]\P]VTPUST\bTa^Vbz]ST]^VUPccXVS^\\T]^VU[TaPcST\zVaT]^VTc^VbcPacTaSTaU^a_aXePcTb^RXP[T
WY¬[_T_a^YTZcTa]zaSTZ^\\TaWYT\
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3T]SP]bZTbhVT_[TYTabZTBdbP]]T?TcTabT]
b^\WTaWX[bTa_zT]ZeX]ST^VWT]STbQPa]_z
BTaaTZd]SP7TP[cW2T]cTaWPaX^eTacaTza
bT]ScW^b_XcP[bdSbchacX[6P\QXPb_^]bTaTc
PU_aXePcTX3P]\PaZ

3TadS^eTaWPaBdbP]]T?TcTabT]bZPUUTc¿UPS
STaTÀcX[ !VP\QXbZTQa]b^\]dUzaQTcP[c
STaTbbZ^[TVP]VPU_aXePc_Tab^]TaX3P]\PaZ
BT]TbcTbZdS_zBdbP]]Tb_aXePcTQXbcP]STa
bcccTcX[T]cTZ]XbZbZ^[TXbP\\T^\azST
b^\bd]SWTSbZ[X]XZZT]We^ad]VT[¬aTaTc
Wz]Se¬aZ^VSTa\TSUzaQTSaT\d[XVWTSTa
U^aY^QXTc[P]S\TST]cza]WYPaQTYSb[bWTS
dSQaTScUPccXVS^\^VX]cTcb^RXP[cbXZZTa
WTSb]Tc
BdbP]]T?TcTabT]b_[P]TaSTbdST]PcQhVVT
T]WT[c]hcTZ]XbZbZ^[TTcP]STcbcTSX6P\
QXPDS^eTaST]UaXcXSWd]QadVTa_zPcW^[ST
U^aTSaPV^VbP\[TQzST_T]VT^VdSbchaX]S
cX[_a^YTZcTa]TaXeTaWd]^VbzbT[eT]\z]TS
dSPUZP[T]STaT]c^VP]VT^\zaTc^VaTYbTa
cX[QPVTcX[6P\QXPU^aPcbXZaTbXVPccX]VT]T
]zaUaT\cX[STaTccT\^ScPVTaT½^VU^aPc
U[VT^__zWePSSTaTabZTcbXST]bXSbc5^a
b^\Wd]bT[ebXVTa)¿9TVZP]XZZT[PSTe¬aTÀ
3PYTVUabcWPeSTe¬aTcWTa^VbTcST
U^aW^[Sc¬]ZcTYTVPc]^VT]\zccTVaT
]^VTc3TcTabzdaTcU¬aSXVcPcSTaTabzbc^a
U^abZT[_zWe^a\P]TaUScXeTaST]½^VPc
\P]WTaSaPUbhVS^\\Tb^\eXbPVcT]b
ZP]QTWP]S[TX3P]\PaZU^aZ[PaTaBdbP]]T
?TcTabT]

9PSTc]hccTa
BdbP]]T?TcTabT]Ta[P]VcUaPST]T]TbcT
SP]bZTab^\WPabcPacTcbXcTVTc_aXePcT
WY¬[_T_a^YTZcX6P\QXPAd]Sc^\X[P]STcTa
STa^_UacPSbZX[[XVTbZ^[TaU^a_aXePcTSP]
bZTaTb\XS[TaT]ZT[c_Tab^]Ta^VU^aT]X]VTa
bT]STaWeTaczaR^]cPX]TaeXbPUQadVcSP]bZ
bZ^[T^VW^b_XcP[bbchacX[[P]STc^VTcdZT]Sc
P]cP[VP\QXbZTQa]UzaQTcP[cSTaTbbZ^[T
_T]VTd]XU^a\Ta^Vd]STaeXb]X]Vb\PcTaXP[Ta
PUSP]bZTb_^]b^aTa
>\UP]VTcPUST]_aXePcTSP]bZTQXbcP]STa
dZT]Sc>V\zbZTQPaTT]SazQTXSTc0c[P]
cTaWPeb^\^eTa cdaXbcTaWeTacza
aTYbTaWTacX[U^aPcb[P__TPUeTS
BX\^]B_XTbbT]ScTSTUabcTSP]bZTRWPa
cTacdaXbcTacX[6P\QXPXbcPacT]PU (&ÂTa]T
>VU¬[[TbU^a\P]VTPUST_aXePcTWY¬[_T
_a^YTZcTaTaPcSTc^UcTTaTUcTaT]UTaXTaTYbT
cX[6P\QXPWe^aUPccXVS^\\T]^VU^aW^[ST]T
_zbZ^[Ta^VW^b_XcP[TaVaTcbzdb[TccT[XVc
bc^acX]ScahZPc\P]VTU[TabXVcX[bZh]STccX[
PcWP]S[T]zaSTZ^\\TaWYT\
0[T]T_zRWPacTaW^cT[[Tc1d]VP[^f1TPRW
eTSST][P]VbcaPZcT_P[\TbcaP]SX:^cdWe^a
BX\^]B_XTbX]SZePacTaTSTSTUabcTcdaXbcTa
U^a^eTa"zabXST]Q^TSTXb[dc]X]VT]PU

!&PSbZX[[XVT¬VcT_Pab^\ePaX[P]STcU^a
PcU[VT^__zSTaTbb^RXP[TWY¬[_TPaQTYST
?zbcaP]ST]TaSTaWT[[TaX]VT]T]ST_zST]
a^bXb¬aSP]bZTaT^V]^aS\¬]SUzaPUST
[^ZP[TUadVc^VYdXRTb¬[VTaT\PbbPVTSP\Ta
^VP]SaTb^\[TeTaPUPcbTaeXRTaTST\P]VT
Tda^_¬XbZTcdaXbcTaXeX]cTaWP[ezaTc
3P]bZTa]TTaV^ST\T]]TbZTa3TWY¬[_Ta
6P\QXP^VSTcTaeX\TVTccPZ]T\\T[XVTU^a
bXVTa0XbWPb^\Z¬\_TaU^aPcQaSUSTbX]T
Qa]eTSPcb¬[VTb^deT]XabcX[cdaXbcTa]T
1TW^eTcZP]SPWT[[TaXZZTSXbZdcTaTb0[T]T
STcUPZcd\Pc^eTaWP[eST[T]PUP[[Te^Zb]T
VP\QXTaTTaP]P[UPQTcTaeXS]Ta^\Pc]^VTc
VzaVP[cd]STaeTYbXdSSP]]T[bTbbhbcT\Tc
5^aW^[ST]T_zbd]SWTSbZ[X]XZZTa^VW^b_XcP
[Ta[PSTa^Vbz\TVTccX[QPVTPc]bZTbT[e^\
X[SbY¬[Tb^\BdbP]]T?TcTabT]VaWePSST
ZP]
9^STaTa[P]VeTYT]S]d\T]\P]Ta]Sc
cX[PcU^ZdbTaT_zSTc_^bXcXeT½_zSTcb^\
Ud]VTaTa4[[Tab\XbcTa\P]\^STc>VYTVZP]
bTPccX]VT]TTaQTSaT]d3TcZP]Y^e¬aT
be¬acPc^eTabZdTWT[T0UaXZP\T]b^\YTV
P[cXSbXVTa)3TcVaT]U^abZT[U^aST]T]ZT[cT
STaQ[XeTaWYd[_Tc>VYPYTVbh]TbSTc]hccTa
½T[[TabePaYTVWTaXZZTbXVTaWd]
B>280;Ao368E4A4= 8!'

s.10-13 gambia 11

21/12/07 13:02:39

Blev givet bort
til de hvide
7PSSh=YXTC^daPhËZbXc[XebRWP]RTb^\Wd]dS]hccTSTcX[Ud[STSPWd]b^\]XzaXVËZT]_[PSbXST]
UabcTB>B1a]TQhX6P\QXP8SPV[TSTaWd]bcTSTc½cPZZTce¬aTST]dSSP]]T[bTX4]V[P]SWd]ËZ
QTcP[cVT]]T\Qa]TQhT]
C4:BC>65>C>)C8=09DD;A0B<DBB4=

B^\]XzaXVËZ7PSSh
C^daPh_[PSbX6P\QXPb
UabcTB>B1a]TQhWe^a
Wd]ËZcPV^eTaW^eTSTc
\PScaTVP]VT^\SPVT]
bZ^[TVP]V^V\d[XVWTS
U^aPccPVTT]dSSP]]T[bT
X4]V[P]S8SPVTaWd]"'
za^V[TSTaPUbT[ebP\\T
Qa]TQh

6P]bZTUzZX[^\TcTaUaP:^cdb[P]VbcaPZcT
WeXST_P[\TbcaP]SWe^acdaXbcTa]TbcTVTa
bXST^\bXSTXb^[T][XVVTaB>B1a]TQhT]
1PZ^cTW
1PVWYTWTV]\TS]hST[XVcP][PVcT[TVT
_[PSbTa^VVa¬b_[P]TaQ^aZ]P_c!Qa]
b^\PUU^abZT[[XVTVad]STXZZTZP]Q^W^b
STaTbQX^[^VXbZTUP\X[XTa5^aTZbT\_T[U^aSX
UP\X[XT]TaU^aUPccXVcX[PcQaSUSTQPa]Tc
U^aSXSTcTaQ[TeTcU^a[PScPUbX]TU^a¬[SaT
Ta\T]cP[cdSeXZ[X]VbW¬\\TcT[[TaWPaT]
SST[XVcbhVUPaT[[Ta\^ab^\XZZTZP]cPVT
bXVPUQPa]Tc
EXPaQTYSTa\TSTcUP\X[hbTcd_1a]T]T
TaU^aST[cXcXUP\X[XTab^\bchaTbPUT]B>B
\^aSTaZP]WPeT^_cX[cXQa]XUP\X[XT]
U^ac¬[[Ta[TSTaT]PUQa]TQhT]7PSSh=YXT
C^daPh
1a]T]TeXbXcTaTbWTacX[PUSTcRT]caP[T
3T_Pac\T]c^UFT[UPaTb^\edaSTaTaWeTac
T]ZT[cQPa]bP]bV]X]V>VXbPVT]b]PcdaTa
STcZd]VP]bZTUzb^\b[X__TaVT]]T\]z[T
YTc^VUzaT]PUSTTUcTacaPVcTST_[PSbTaX
Qa]TQhT]We^aSTTabXZaTccPV^eTaW^eTSTc
caT\z[cXSTa^\SPVT]^VbZ^[TVP]VX]^V[T
cX[U¬[STWT[cX]ScX[STTa!"za0[[TdSVXUcTa
QTcP[TbPUB>B1a]TQhTa]TT]=6>\TS
W^eTSb¬STXbcaXVb^\bP\[Ta_T]VTX]S
VT]]T\_aXePcTS^]^aTa

B^\aXVTQa]
9^\P]ZP]V^ScbXVTPcSTQa]b^\Q^a
WTaTaPcbXSTbcX[[T\TSQa]WeXbU^a¬[SaT
TaaXVTU^aSXSTUzaP[cWTabXVTa7PSSh=YXT
C^daPhSTaQ[TeP]bPcb^\[TSTaPUQa]T
QhT]X!$>VSPWd]bePaTa_zWe^aU^aWd]
WPaeP[VcPcPaQTYSTWTaQ[XeTaWd]VP]bZT
QTaac

9TVU[cTYTVZd]]TQXSaPVTbePaTaWd]X
UabcT^\VP]V\T]TUcTaT]_PdbTcX[UYTa
Wd]bz)
3TcWTaTaXZZT]^VTcYTV]^a\P[cU^ac¬[
[Ta\T]YTVePabT[eQ[P]ScSTcUabcTW^[S
PUQa]b^\ÌhccTSTX]SX[P]SbQhT]SPST]
zQ]TSTX ('!3T]VP]VePaYTV]Xza9TVQ^
TSTWTacX[ (($We^aYTVaTYbcTcX[4]V[P]S^V
ËZT]VaPSXPS\X]XbcaPcX^]^Vbzb_^]b^aTaTc
PUB>B
>V7PSShC^daPh[¬VVTaXZZTbZYd[_zWePS
ST]\d[XVWTSWPaQTchSTcU^aWT]STb[Xe)
B>B[P]SbQhT]WPaQTchSTcP[cU^a\XV
DST]ST]eX[[TP[cWPeTe¬aTcP]STa[TSTb9TV
Z^\\TaUaPT]UP\X[XT\TS^ccTbbZT]ST4]
[¬aTaXbZ^[T]b_^ccTST\XV^VePaQTZh\aTc
U^aSXWP]Zd]]TbTPcYTVZd]]TZ[PaT\XV
V^Sc\T]YTVZ¬\_TST\TS_a^Q[T\TaU^aSX
\X]UP\X[XTePaUPccXVBzWP]c^VZ^]cPZccX[ST
b^RXP[T\h]SXVWTSTab^\baVTSTU^aPcYTV
Z^\cX[PcQ^WTa
8 ('!ePaSTcX\XS[TacXSXZZT]^a\P[cU^aT]
VP\QXbZUP\X[XTQPaTbzSP]Pc¿VXeTbXcQPa]
e¬ZÀ
3TcePabe¬acPc^eTaQTeXbT\X]UPa^\Pc
YTVbZd[[TQ^WTa7P]bh]cTbXZZTSTcePaT]
V^SXST3T]VP]Vca^TST\P]Pc]za\P]VPe
bXcQPa]cX[STWeXST\T]]TbZTabz\P]ST\P[
SaXVXVT]<T]cX[bXSbcQ[TeWP]^eTaQTeXbc^\
PcSTcePaX^aST]3TcWP]S[TST^Vbz^\Pc
\P]XZZTeX[[TeXbTP]SaTPc\P]ePabzUPccXV
Pc\P]XZZTZd]]TcPVTbXVPUbX]TTV]TQa]
½^VWTaQ[TeSTcY^\TVTcbh][XVc<T]Zd]
6dSeTSWePSSTaeX[[Te¬aTbZTc\TS\XV
WeXbYTVXZZTePaZ^\\TcWTa9TVZP]Y^bT
We^aSP]STcTaVzTc\X]TbbZT]ST½We^aSP]
STZ¬\_TaU^aPcZ[PaTbXVZ^]bcPcTaTa7PSSh
C^daPh
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Små projekter
spiller også en rolle
3TTaWeTaZT]_a^UTbbX^]T[[TT[[TaQ¬aTShVcXVT\T]VXeTacX[VT]V¬[S_[PSbcX[QzSTTZb_TaX\T]cTa^V
_Tab^][XVcT]VPVT\T]cD[P]SbU^abZTaU^aS\\TaXZZTSTb\z_aXePcTWY¬[_T_a^YTZcTaXU^aTZbT\_T[
6P\QXP
C4:BC>65>C>)C8=09DD;A0B<DBB4=

8QXbcP]SbZaTSbTTab\zd[P]Sb_a^YTZcTab^\
T]bZ^[TT[[TaT]Qa]SXT][P]SbQhTcbcTS
X0UaXZPT]ST]STaPRT^VWPae¬aTcSTcX
\P]VTzaCT]ST]bT]TaXbcTSTcPcTc[P]S
b^\3P]\PaZVT]]T\3P]XSPdSe¬[VTaT]
[X[[TWz]SUd[S[P]ST^VT]cT]VXeTaSXaTZcT
bcccTcX[STaTbbcPcbZPbbTST]bzZP[ScT
QdSVTcbcccTT[[TaVXeTabzZP[Sc¿bTZc^a
bcccTÀcX[U^aTZbT\_T[PcdSeXZ[T[P]SQadVTc
T[[Tabd]SWTSbbhbcT\Tc^VZP]P[XbTaTa]^V[T
PU\XS[Ta]TVT]]T\SP]bZT^VX]cTa]PcX^]P[T
=6>ÂTa8!%[Q3P]\PaZd[P]SbQXbcP]S^_
XV^Sc "\XPZa^]Ta
<T]]zaTcSP]bZ¬VcT_PabT]STaQadVc
bZ^[TdSbchacX[6P\QXPT[[TaT]bhVT_[TYTabZT
T]VPVTaTabXV_Tab^][XVcXPc[TeTaTdSbcha
^V[UcTWhVXTY]T]_zTcbd]SWTSbRT]cTa½Ta
STcbzd[P]SbQXbcP]SSTa]hccTa.9P\T]Ta
bT]X^aU^abZTa4bQTa]5aXXb7P]bT]3P]bZ
8]bcXcdcU^a8]cTa]PcX^]P[TBcdSXTa)
?a^YTZcQXbcP]ST]WPaY^e¬aTcST]STX
\P]VTza\T]YTV\T]TaQTbcT\cPcST_a^
YTZcTaWe^aSTaTaSP]bZTaTSXaTZcTX]e^[eTaTc
XPcVXeTWY¬[_WPaT]a^[[TPcb_X[[T3TcVXeTa
QzSTeXST]^VT]VPVT\T]cU^aST\b^\Ta
X]e^[eTaTcDST]_a^YTZcQXbcP]ST]\XbcTa\P]
ST]\d[XVWTS3Tb\z_a^YTZcTaVXeTa^Vbz
\d[XVWTSU^aPcTZb_TaX\T]cTaT^VbZPQT]h
eXST]_zT]\zSTb^\\P]XZZTZP]XSTbc^aT
QXbcP]Sb_a^YTZcTa3Tb\z_aXePcT_a^YTZcTa
TaQPbTaTc_zSTceXZP[STaSTc¿_PacXRX_Pc^aX
bZTÀ_aX]RX_½PcST[cPVTa]TQzSTSP]bZTa]T
^V\^ScPVTa]T[^ZP[cTa_Tab^][XVcX]e^[eT
aTSTX_a^YTZcTc^VeTSWe^a_T]VT]TZ^\\Ta
UaPbXVTa4bQTa]5aXXb7P]bT]b^\STbXSbcT
!$zaWPaQTbZ¬UcXVTcbXV\TSUPccXVS^\_z
[P]STcX0UaXZP

8ZZTQ[X]SU^a_a^Q[T\Ta
<T]]zaSTcTabPVc\T]Ta4bQTa]5aXXb
7P]bT]XZZTPc\P]bZP[e¬aTQ[X]SU^aPcST]
b[PVb\X]SaT_aXePcT_a^YTZcTa^Vbzad\\Ta
_a^Q[T\Ta\P]dSVzaXSTbc^aT_a^YTZcTa
3TcTa^_[PVcPcST]ch_TWY¬[_XZZTTaQ¬
aTShVcXVU^aSXST]XZZTTaU^aP]ZaTcX[^ZP[T
^aVP]XbPcX^]TaZ^\\d]TaT[[TaXT]aTVTaX]V
BzXSTcYTQ[XZPcSP]bZTa]TW^[STa^_\TS
PcbT]STWY¬[_U^abeX]STa_a^YTZcTc^Vbz
3TaU^abZP[ST[^ZP[TbcadZcdaTae¬aTX]e^[
eTaTcU^aPcbXZaTQ¬aTShVcXVWTST]3Tb\z
_a^YTZcTabP\[TaY^WT[[TaXZZTbhbcT\PcXbZ
^__zTaUPaX]VTa^V^_QhVVTa[^ZP[ZP_PRXcTc
bXVTaWP]^VU^acb¬ccTa)

3TcTacPZZTce¬aTQzST
_T]VT^VUaXeX[[XVX]SbPcb
UaP_aXePcTSP]bZTaT^V
]^aS\¬]SPc012=dabTah
^V;^fTa1PbXRBRW^^[X4Q^
C^f]Tcb[d\^\azSTX6P\
QXP^eTaW^eTSTcTaQhVVTc
1a]T]TbbZ^[TVP]Vb_^]b^
aTaTb^VbzPU_aXePc_Tab^]Ta
X3P]\PaZ^V=^aVT
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<P]ZP]^Vbzb_aVT^\ST]WY¬[_SThSTa
Ta_a^UTbbX^]T[U^aSX_aXePc_Tab^]TaXZZTZP]
STcbP\\Tb^\T]_a^UTbbX^]T[^aVP]XbPcX^]
ZP]>VWY¬[_T]TaY^XZZT]^VTcSTaQPccTa
]^VTcXST]bc^aTbP\\T]W¬]V7eXbSTcbZP[
ahZZTbZP[bcPcT]e¬aTX]e^[eTaTc7P[eST[T]
PUPUaXZP]Ta]T[TeTaXShQUPccXVS^\^VWTa
TaSTaXZZTbZTcT]_[ZXSTbXSbcT!zaBz
WeXbSTabZP[bZTP]STcT]S¿VP_Ë[[X]VÀbZP[
STa]^VTcWT[cP]STccX[<T]STaU^a\T]TaYTV
bcPSXVSTcTaUaT\aPVT]STPcSTaU^acbPcTa
SP]bZTaTSXaTZcTX]e^[eTaTcXb\z_a^YTZcTa
9TVWPaX]VT]_a^Q[T\Ta\TSST]\zSTPchST
WY¬[__zUPbcb[za4bQTa]5aXXb7P]bT]
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DS I PRESSEN

Redigeret af Annemette Waagensen, anw@socialrdg.dk

Socialrådgiveren samler op på presseomtale af Dansk Socialrådgiverforening. Ud over at bringe citater fra de politisk valgte i DS, får også
citater og debatindlæg fra andre medlemmer af DS omtale i disse spalter – i det omfang vi opsnapper dem. Hvis du har bidraget med et indlæg,
må du derfor gerne maile eller sende en kopi af det. Denne gang har vi klippet i perioden 4. december 2007 til 18. december 2007.

“Så er der ikke langt til genindførelse af
almisser og oprettelse af fattiggårde.”
Bettina Post

Øremærkede lønkroner
Dansk Folkeparti går i brechen for at øremærke en pose penge til bestemte faggrupper.
“At øremærke flere milliarder lønkroner til
udvalgte grupper vil lægge gift ud for de
igangværende overenskomstforhandlinger.”
Formand Henning Breinholt i fælles debatindlæg med
HK Kommunal, Socialpædagogernes Landsforbund og
Teknisk Landsforbund i Berlingske Tidende 7. december.

“Det er rigtig vigtigt, at det er beskrevet, hvem
der gør hvad, at ledelsen påtager sig ansvaret
for at passe på medarbejderne, og at kollegerne påtager sig ansvaret for at passe på hinanden og sig selv.”
Næstformand Bettina Post i TV2 Lorrys program
Brunch 12. december om, hvad man kan gøre for at forebygge trusler om vold på arbejdspladsen. Programmet
var en markering af månedsdagen for drabet på en vagt
på et af SKATs kontorer.

“Jeg synes, det er fint med en større pulje at
“Når man sammenholder de oplysninger, er jeg
fordele til det offentlige. Men fordelingen skal slet ikke i tvivl om, at det er på grund af startaftales i forbindelse med overenskomsten.”
hjælp eller andre nedsættelser i kontanthjælp,
Næstformand Bettina Post i Nyhedsavisen 15. decemat flygtninge og indvandrere bliver smidt på
ber.
gaden.”

Øvrige citater
“Der er tale om et socialt eksperiment i særklasse. Hvis der havde været tale om et medicinsk produkt, hvor langt størstedelen af brugerne oplevede store bivirkninger, så havde
man aldrig sat det i produktion. Det var droppet længe før, man kunne nå at sige ’Patientklagenævn’.”
Næstformand Bettina Post i bladet Amnesty 4/07 om
starthjælpen.

“Det har katastrofale konsekvenser for borgerne og kollegerne, der bliver tilbage.”
Formand Henning Breinholt i TV2/Nyhederne Online og
Ritzau 4. december om konsekvenserne af, at hver
femte kommunalt ansat medarbejder bliver skiftet ud
om året.

“Regeringens tanke med starthjælpen var, at
den skulle få flere i arbejde, men det har vist
sig, at kun 14 procent af starthjælpsmodtagerne er kommet i arbejde. Så lille en effekt er
en fiasko.”
Regionsformand i Nord Søren Andersen i debatindlæg
5. december i Århus Stiftstidende, Holstebro Dagblad,
Viborg Stifts Folkeblad, Nordjyske Stiftstidende og
Randers Amtsavis.
14 SOCIALRÅDGIVEREN 01 I 2008

Næstformand Bettina Post i Avisen.dk 14. december
om, at flygtninge og indvandrere er overrepræsenteret i
det stigende antal udsættelser.

“Så er der ikke langt til genindførelse af almisser og oprettelse af fattiggårde, og det ville
da også blive konsekvensen, hvis Ågerup
havde magt, som han har agt.”
Næstformand Bettina Post i debatindlæg i JyllandsPosten 16. december om Cepos-direktør Martin Ågerups bog om ’Den retfærdige ulighed’.

“Det er problematisk med så stor fejlprocent,
når vi taler kontanthjælp, for det er det nederste sikkerhedsnet, og derfor er retssikkerheden særlig vigtig.”
Næstformand Bettina Post 18. december i JyllandsPosten, Fyens Stiftstidende, Skive Folkeblad, Frederiksborg Amts Avis, Nordjyske.dk, Ditcentrum.dk, Berlingske.dk, Fredericiadagblad.dk, Stiften.dk,
Amtsavisen.dk, ViborgFolkeblad.dk, jv.dk, Vejleamtsfolkeblad.dk, Herningsfolkeblad.dk, og Horsens-Folkeblad.dk om, at kommunerne i Region Hovedstaden laver
fejl i 35 procent af de sager, hvor der kræves tilbagebetaling af kontanthjælp.
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D E B AT

Redigeret af redaktionen

LÆSERBREVE
Skriv kort: Læserbreve må kun fylde 2.000 enheder. For lange indlæg bliver returneret eller forkortet af redaktionen. Husk navn, afsenderadresse og evt. telefonnummer.
Send gerne foto med. Du kan maile på følgende adresse: redaktionen@socialrdg.dk. Eller sende med post til: Socialrådgiveren, Toldbodgade 19A, postboks 69, 1003 København K.
Deadline for læserbreve til nr. 2 er mandag d. 14. januar klokken 9.00.

Tribunal om Israel og Folkeretten
Den 26.-27. januar 2008 afholdes et tribunal i
København, som skal belyse forholdene for
palæstinensiske kvinder og børn i israelske
fængsler.
Human Rights March har taget initiativet til
tribunalet, og FN-forbundet og Mandela Center har tilsluttet sig som arrangører.
Human Rights March består af en gruppe
kvinder, som fandt sammen i forbindelse med
plan-lægning og gennemførelse af International Human Rights March i december 2003januar 2004 og efterfølgende rejse i Israel og
Palæstina.
Siden hjemkomsten har gruppen arbejdet
sammen med palæstinensiske og israelske
organisationer, som går ind for dialog, menneskerettigheder og ikke-voldelige løsninger.

Blandt andet har vi ført diverse kampagner for
palæstinensiske kvinder og en enkelt israelsk,
som er politiske fanger i israelske fængsler.
For tiden er der ca. 120 kvinder og 360 børn
under 18 år i israelske fængsler. Nogle af dem
er administrativt tilbageholdt på ubestemt
tid, og hvis der er fastsat en periode, bliver
den ofte vilkårligt forlænget. De, som bliver
dømt, bliver ikke dømt efter nogen demokratisk vedtaget straffelov, men efter Militære
Forordninger, som udstedes som dekreter af
den israelske militære kommandant i området.
Vi har igennem vort arbejde erfaret, at forholdene i fængsler og detentionscentre er
under al kritik. Tortur efter arrestation er helt
almindeligt, og pladsforhold, ernæring osv. er
yderst ringe.

KONFERENCE

Vi beskæftiger os ikke med, om fangerne er
skyldige i de anklager, der rettes imod dem
eller ej, men med de forhold, de bydes under
arrestation og afsoning.
Ligeledes beskæftiger vi os ikke med de
mandlige fanger, hvad der ellers kunne være
god grund til. Ca. 40 procent af den voksne
mandlige palæstinensiske befolkning har
været i israelsk fængsel. P.t. befinder ca.
11.000 palæstinensere sig i israelske fængsler.
Yderligere oplysninger på
www.humanrightsmarch.dk.
Tilmelding: hrm.info@gmail.com eller
FN-forbundet
St. Kongensgade 36, 4.th.
1264 København K.
På arrangørernes vegne Dagmar Dinesen

Hvordan samarbejder lærere og
socialrådgivere om udsatte børn?

1. februar 2008 i København

Sted: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, København N
Pris: 300 kr. inklusiv frokost
Tilmelding: Se www.alleboern.dk.

PROGRAM
10.00

Velkomst v. Henning Breinholt og
Anders Bondo Christensen

10.20

Udsatte børn og unge – et fælles ansvar
Velfærdsminister Karen Jespersen
14.15

10.50

Hvem er de udsatte børn og unge?
Hvordan giver vi dem en ærlig chance?
Professor Per Schultz Jørgensen

11.45

Temaer i samarbejdet om udsatte børn
og unge – erfaringer fra karavanekommunerne
Line Lerche Mørk, lektor, DPU

13.15

Interaktivt teater: Samarbejde på spil
Teatergruppen Absolut Forum spiller
op til debat og erfaringsudveksling
Workshops: Samarbejdet som de fem
“karavanekommuner”og forældre ser det 15.10
Første runde:
• Rebild: Fælles sprog og fælles platform
• Århus: Netværksmøde og inddragelse 15.50
af forældre og børn
• Fredericia: Fra skakspil til “Red
Alert”
• Faxe: Opbygning af distriktsteam

• Herlev: Lang erfaring med sundhedsteams og socialrådgivere på skolerne
• FBU ForældreLANDSforeningen:
Hvad oplever forældrene?
Workshops: Samarbejdet som “karavanekommunerne”og forældre ser det
Anden runde
Afslutning
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Socialrådgivere vil aflive
meningsløst bureaukrati
I forbindelse med regeringens udspil om at luge ud i reglerne på det sociale område, har Dansk Socialrådgiverforening (DS) spurgt socialrådgiverne, hvor de oplever unødigt bureaukrati. Flere peger på, at
den sociale lovgivning kan være meget omstændelig og kontrollerende i forhold til borgerne – og
bureauktratiet og arbejdsmængden bliver derefter. DS samler socialrådgivernes bidrag i et katalog,
som vil indgå i den politiske proces med at forenkle reglerne. Flere af eksemplerne er allerede sendt til
de socialpolitiske ordførere i Folketinget. Du kan læse med her:

Svært at spotte de udsatte børn
“Praksis bliver mere og mere administrativ og regelbundet,
og det gør, at jeg ikke har så meget tid med familierne.
Men det er svært specifikt at pege på nogle regler. Det er
i højere grad tendenser. Det er mere en bevægelse mod
massivt administrativt arbejde og mindre arbejde med
borgerne. Nu skal der for eksempel laves handleplaner i
alle foranstaltninger. Vi skal også se på forældreansvarsloven og være ekstra obs på forældremyndighed… Vi skal
skrive mere. Der er mindre rum til at arbejde kreativt og
fleksibelt. Man skal sidde mere foran skærmen, man skal
dokumentere og begrunde i større og større omfang. § 50undersøgelserne skal være store og uddybende, det giver
mindre tid til det andet arbejde, som går fra kontakten
med familierne – den tætte kontakt. Det giver en risiko for,
at vi rammer ved siden af med den valgte foranstaltning og
med at kunne spotte de børn, som har brug hjælp, jf. Tøndersagen.”
Socialrådgiver på børneområdet

REDIGERET AF SUSAN PAULSEN

§

Anbringelsessager skal igennem mange hænder
“Her i kommunen er der især i anbringelsessager rigtigt
mange hænder, en sag skal igennem, før den kan godkendes af rådmanden.
Sagsbehandler: Indstilling til anbringelse, videre til funktionsleder: godkendelse, videre til socialfaglig konsulent,
videre til børn og familiechef: godkendelse, og endelig til
rådmanden.
5 led for, at en anbringelse endeligt kan godkendes, alt
for mange…

§
B

FOTO: SCANPIX
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FAKTA OM AFBUREAUKRATISERING
Socialministeriet har taget initiativ til at finde
ud af, om der er behov for afbureaukratisering
på det sociale område. Det er et led i regeringens kvalitetsreform. Overskriften er “Afbureaukratisering og regelforenkling på det
sociale område” med fokus på udsatte børn,
handicap- og ældreområdet.
Syv kommuner er blevet interviewet af Deloitte for Socialministeriet. Det drejer sig om

Århus, Næstved, København, Høje Taastrup,
Jammerbugten, Herning og Faaborg-Midtfyn
kommuner.
Kommunernes svar skal – sammen med input
fra DS og andre organisationer – tilsammen
danne et bruttokatalog med forslag til forenkling af reglerne. Bruttokataloget vil udgøre
grundlaget for tre parallelle konferencer, som
KL og Socialministeriet holder først i det nye år.

§B … Desuden er der kontakt til visitation/konsulent-teamet,

som skal finde et sted til barnet (det må vi ikke længere
gøre selv). Så er der forbesøg af socialrådgiver og konsulenten. Så skal barn og familie med på besøg. Derefter er
der indskrivningsmøde på det valgte sted. Og som det sidste skal barnet anbringes, igen en hel masse led, der sagtens kunne forenkles og samles i nogle af de besøg.”
Socialrådgiver på børneområdet

er umuligt at indkalde så mange samarbejdspartnere til et
fælles møde... ”
Socialrådgiver på psykiatriområdet

Lang ventetid

“… aktuelt sidder jeg med en klient, som i løbet af et år
ikke er lykkedes med at komme til første samtale angående ressourceprofil. Der har været bestilt tider hos fire til
fem skiftende sagsbehandlere, og hans (psykiske) problem
forstørres af ventetid, så han i perioder ikke selv er i stand
Ingen spørger til børnene
til at overholde aftaler. Systemet reagerer med at trække
“Min erfaring er, at hvis jeg har talt med en familie i en
hans kontanthjælp – man tager ikke stilling til effekten af
time, går resten af dagen med administration - nogle
sanktionen og forøger dermed hans problem og foretager
gange mere. Der stilles flere og flere administrative krav,
sig intet aktivt for at løse sagen. Jeg er ansat af hans famiindføres flere og flere it-systemer. Det bliver serveret
som skal-opgaver. Til gengæld tales der sjældent om, hvor- lie til at guide ham igennem – og selv det nytter ikke.
Jeg har haft mange lignende sager – dog med heldigere
dan børnene trives. Bureaukratiet bliver et mål i sig selv.
udfald.”
Ledelsen er interesseret i, om jeg har udfyldt dette eller
Selvstændig socialrådgiver, psykiatriområdet
hint skema. De spørger heller ikke om, hvordan børnene
trives…”
Socialrådgiver på børneområdet Uoverskueligt for borgerne
Jeg arbejder i voksenpsykiatrien og har tæt samarbejde
med især en kommune, som har indført “bum-modellen”.
Højst 40 sager
Det giver et betydeligt bureaukrati. Én borger kan have
“Det er tankevækkende, at en stor del af den kontrol, vi
udsættes for, er kontrol af de administrative rutiner, mens mange forskellige sagsbehandlere. For eksempel: 1) udbeder sjældent bliver spurgt til, om det har været en god for- taling af kontanthjælp, 2) opfølgning, 3)børnefamilie-afdelingen, hvis der er behov for hjælp og støtte til børn, 4)
anstaltning for barnet/familien.
Hvis der skal kunne laves et ordentligt arbejde ift. truede vedrørende eventuelt bevilling af ophold i bofællesskab
eller lignende.
børn, skønner jeg, at man kun kan have 35-40 verserende
Det gør det uoverskueligt og er meget forvirrende for
sager af gangen.”
Socialrådgiver på børneområdet borgeren. Og de forskellige sagsbehandlere udveksler ikke
nødvendigvis oplysninger, så hvis der for eksempel er indhentet en speciallægeerklæring i forbindelse med placeLov om sagstal efterlyses
“… Man bør lovgive om, hvor mange børnesager en sagsbe- ring i botilbud, så er det ikke sikkert, at den sagsbehandler,
handler bør have eller lovgive om, hvor mange timer pr. sag der behandler ansøgning om førtidspension, er klar over,
at kommunen har modtaget en speciallægeerklæring.”
pr. foranstaltning. Det vil vise, at mange kommuner ikke
Selvstændig socialrådgiver, psykiatriområdet
har ressourcer nok til at lave arbejdet ordentligt. Hvis man
i Folketinget kan lovgive omkring så mange andre forhold,
så kan der vel også lovgives omkring dette forhold?”
Hvem gør hvad?
Socialrådgiver på børneområdet “Det sociale system er efterhånden skruet sådan sammen,
at det ikke længere fungerer eller arbejder sammen om
fælles mål for den samme person/familie. Set med vore
Fire forskellige rådgivere
øjne er børnefamilier værst ramt. De kan risikere at have
“… det er vigtigt at gøre opmærksom på det uhensigtsmæssige i specialiseringens effekt på handicapområdet. rigtig mange sagsbehandlere – vi har oplevet op til syv.
Dertil kommer så eventuelle ansatte støttepersoner,
Vore patienter har ingen chance for at finde rundt i det
pædagoger, PPR-ansatte, to sprogkonsulenter, lærere m.v.
kommunale regi, og de kan som andre borgere have op til
Det er almindeligt, at deltagerne i det professionelle netfire forskellige rådgivere at skulle henvende sig til.
værk omkring en børnefamilie ikke ved, hvad hinanden gør.”
Samarbejdet om en helhedsorienteret indsats overfor
Socialrådgiver, integrationsområdet
patienterne vanskeliggøres dermed også, idet det næsten
SOCIALRÅDGIVEREN 01 I 2008
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Flere psykisk syge
hjemløse på forsorgshjem
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GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING

Sygehussocialrådgiverne

Psykiatrifaggruppen

Faggruppen af sygehussocialrådgivere indkalder til generalforsamling
fredag d. 29. februar 2008 kl. 16-18 på Hotel Storebælt i Nyborg.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag til generalforsamlingen skal senest 15. februar 2008 sendes
til Anne-Lis Mark, Amtssygehuset i Gentofte, Niels Andersens Vej 65,
2900 Hellerup eller e-mail anma@geh.regionh.dk
Stil op til bestyrelsen! Overvej allerede nu om det kunne være noget
for dig, vi mangler bestyrelsesmedlemmer.

Psykiatrifaggruppen holder generalforsamling torsdag den 6 marts
16.45 - 18.45 på Coop’s kursuscenter “ Severin” i Middelfart.
Eventuelle forslag til dagsorden skal være formanden Elisabeth Brix
på mail elisabethbrix@yahoo.dk i hænde senest den 21 februar 2008.
Mød op og kom i dialog med DS-formand Henning Breinholt og din
fagbestyrelse – og få indflydelse på faggruppens fremtid.
LANDSMØDE 2008

SOSU-skolerne
GENERALFORSAMLING

Socialrådgivere
i Region Hovedstaden
Klubben for socialrådgivere i Region Hovedstaden indkalder til generalforsamling 31. januar kl. 17 i Kulturhuset, Islands Brygge 18,
København S.
Mød Region Østs formand Maj-Britt Berlau og dine kolleger i regionen.
Dagsorden ifølge lovene. Forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest otte dage før generalforsamlingen – de sendes til Laura Lauritsen på mail lalau@psv1.regionh.dk
Tilmelding til spisning senest 25. januar på samme mailadresse.

Landsklubben af socialrådgivere ansat SOSU-skolerne indkalder til
landsmøde og generalforsamling 6. - 7. marts 2008 på Hotel Storebælt i Nyborg
På programmet er bl.a.:
• Hvordan vi underviser grundforløbselever – v. Henrik Guldbøg,
socialpædagog, Lise–Lotte, pædagog og Mark Arpe, fysioterapeut.
• Udviklingen centralt for v. John Hyrup Jensen, EPOS
• Den autentiske lærer v. Per Fibek
Læs mere på vores hjemmeside på www.socialrdg.dk/landsklubber.
Pris: 1100 kr., tilmelding senest 15. februar 2008 til Kirsten Nielsen,
kin@socialrdg.dk med oplysning om medlemsnummer, navn, telefon,
adresse, arbejde og evt. EAN nummer. Skriv SOSU-skolerne 6.-7.
marts i emnelinjen.

FAGGRUPPESEMINAR

Sygehussocialrådgiverne
Sygehusfaggruppen holder seminar 29. februar - 1. marts 2008 på
Hotel Storebælt i Nyborg
På programmet er:
• Hvordan kan vi bruge VISO? Oplæg fra faglig leder Marianne Engbo
• Hvordan bevarer vi sygehusene som arbejdsområde i fremtiden?
• Hvordan sikrer vi, at de der træffer beslutningerne om fremtidens
sygehuse ved, hvad en sygehussocialrådgiver laver?
• Kræftpatienter lever livet. Oplæg ved sygeplejerske Dorte Malig
Rasmussen om kræftoverleveres erfaring med og håndtering af
hverdagen.
Kursusafgift 600 kr.(efter tilskud fra DS) Maks. 40 deltagere med
overnatning på enkeltværelse.
Evt. forespørgsler: Anne-Lis Mark, anma@geh.regionh.dk.
Tilmelding senest 1. februar på faggruppens hjemmeside på
www.socialrdg.dk/faggruper. Her kan du også læse det detaljerede
program.
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FAGGRUPPEKURSUS

Døgninstitutioner og opholdssteder
Kursus for faggruppens medlemmer 2. - 4. april 2008 på
Fuglsangcentret, Fredericia.
• Cand.jur. Bente Adolphsen, ansat i Århus Kommune, om aktuelt lovstof og praksis. Der er mulighed for at fremsende spørgsmål.
• Lars Mogensen, konfliktcoach, forfatter og foredragsholder. Kommunikation og konflikthåndtering med udgangspunkt i socialrådgiverens
rolle på døgninstitution.
• Henrik Egelund Nielsen, koordinator, DS-sekretariatet, om aktuelle
socialpolitiske fokuspunkter og, sammen med journalist fra DS,
inspiration til skriftlighed og synlighed. i medierne.
Aften med afstressende og helsebringende underholdning.
Pris: 3550 kr.
Tilmelding senest 15. februar på mail til Søs Ammentorp
sa@socialrdg.dk med oplysning om navn, arbejdsplads og arbejdspladsens EAN-nummer. Skriv “Døgninstituioner og opholdssteder
2. - 4. april” i emnelinjen.
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LANDSKONFERENCE

NY LEVERANDØR

Psykiatrifaggruppen

CityMail leverer
Socialrådgiveren

Misbrug, en udfordring i psykiatrien – Psykiatri, en udfordring i misbrug. Under den overskrift indbyder Psykiatrifaggruppen til landskonference 6 og 7 marts 2008 på Severin i
Middelfart.
En gruppe af mennesker med psykiatriske lidelser vælger at tåle livet gennem et massivt misbrug. Hvordan reagerer vi på det som samfund,
og hvilke tilbud giver vi denne gruppe borgere?
På programmet er:
• Teglgårdshuset i Middelfart. Teglgårdshuset
er et socialpsykiatrisk botilbud for mennesker med alvorlige sindslidelser, aktivt misbrug og dyssocial adfærd.
• Sct. Hans Hospital – Afdeling M for dobbeltdiagnosepatienter
• Qi Gong – introduktion og enkle øvelser
• Dobbeltteamet i Århus kommune. Teamet tilbyder bostøtte til psykisk syge misbrugere i
egen bolig.
Pris: Fuldt program incl overnatning: 950 kr.
Det er muligt at deltage i mindre.
Få det fulde program og flere oplysninger på
faggruppens hjemmeside på
www.socialrdg.dk/faggrupper. Her kan du
også tilmelde dig – senest 15. februar.
Har du spørgsmål så kontakt Elisabeth Brix på
tlf: 86 19 60 90 eller 20 67 61 97 eller mail
elisabethbrix@yahoo.dk

BytteBixen
– fra medlem til medlem

Vil du sælge dit gamle arkivskab og købe
en pc, bytte bilen ud med en ladcykel –
eller mangler du en overnatning i Århus i
forbindelse med et kursus på DSH-Århus?
Så er det her, du kan indrykke din annonce.
Og den er gratis.
Send din annonce til bb@socialrdg.dk

M

Dansk Socialrådgiverforening

Efteråret 2007 indgik Dansk Socialrådgiverforening kontrakt med CityMail om levering af
Socialrådgiveren til de adresser, som firmaet
for øjeblikket deler forsendelser ud til. Det
drejer sig om cirka en million husstande, der
strækker sig fra Køge i syd til Helsingør i nord
og fra Kastrup i øst til Holbæk i vest. Svarende
til omkring 40 procent af Danmarks befolkning.
Når vi har skiftet leverandør – foreløbig
altså kun i Østdanmark – grunder det i både
økonomi og etik. Citymail leverer blade med
samme omdelingssikkerhed som Post Danmark og til en lidt lavere pris. Samtidig vurderer DS, at det er en fordel med en konkurrent
til Post Danmark, der de seneste år har opereret med horrible prisstigninger.
Hvis du som medlem oplever gener ved skiftet til CityMail, hører vi gerne om det. Send en
mail til Birgit Barfoed, bb@socialrdg.dk.

karrieretelefonen
Åben mandage kl.15-18
på telefon 33 93 30 00
Læs mere på
www.socialrdg.dk/karrieretelefon

Kurser og

DS-KALENDER
Læs mere om arrangementerne på
www.socialrdg.dk/kalender
24. JANUAR, FREDERICIA
Revafaggruppen
Temadag for dem, der arbejder med revalidering:
Skal vi alle gå med aviser eller skal der bevilges
revalidering?
29. JANUAR, KØBENHAVN
Integrationsnetværk
Integrationsfaggruppen og tortur- og traumefaggruppen har taget initiativ til netværket.
Denne eftermiddag sættes der spot på
børne/unge området.
29. JANUAR, KØBENHAVN
Selvstændige
Réné Heiberg fra Codan holder oplæg om forsikringsforhold for selvstændige. Derefter orientering fra bestyrelse og sekretariat.
6. - 7. MARTS, FREDERICIA
Handicaprådgivere
Faggruppekonference med oplæg og workshops
om aktuelle emner samt generalforsamling
7. MARTS, NORD/VIBORG
Fagligt Udsyn
Heldagskonference med oplæg og workshops
i fagets tegn.
13. - 14. MARTS, RINGE
Selvstændige
Sektionen for selvstændige socialrådgivere
holder temadag og generalforsamling.
20. - 21. MAJ, NÆSTVED
Seniorgruppen
Seniorgruppen holder årsmøde og generalforsamling på Menstrup kro.

konferencer

Giv os din

Se kalenderen med oplysninger om kurser,
konferencer og foredrag, der er relevante
for socialrådgivere, på Socialrådgiverens
hjemmeside på www.socialrdg.dk

Har du kommentarer til artikler eller andet
i Socialrådgiveren, så send os en mail på
redaktionen@socialrdg.dk

mening
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AF REGIONSFORMAND
SØREN JUL ANDERSEN

Region Nord

1,7 mia. er ikke nok
Spillet om OK-08 har været i gang længe, og
folketingspolitikerne har i bedste julegavehumør lovet milliarder til de offentlige ansatte.
Dansk Folkeparti vil kun give ekstra penge,
hvis pengene går til SOSU’erne, og fagbevægelsen lover ikke at strejke.
Sådan spiller klaveret ikke – i det hele taget
må vi kræve, at politikerne accepterer, at det
er den danske mode,l der er grundlaget for
overenskomstforhandlingerne.
Der er store skævheder i de offentlige lønninger, mange af dem bygger på lønindplaceringer fra kommunalreformen i 1970. Disse
skævheder, som blandt andet går ud over kvindefagene, skal der rettes op på, og OK-08 kan
passende blive starten på den proces. Der er
også store uligheder mellem offentlige og private lønninger, som skal rettes.
Netop som jeg er ved at færdiggøre dette
indlæg, kan jeg høre i Radioavisen, at finansministeren er ved at købe de offentligt ansatte og har givet regioner og kommuner lov til at
bruge ekstra 1,7 mia. i hvert af overenskomstårene.
Efter min bedste vurdering rækker denne
beskedne udvidelse ikke. Så vor opgave er
sammen med medlemmer og tillidsrepræsentanter at fastholde presset på finansministeren for at få flere penge på bordet. I modsat
fald er der næsten statsgaranti for konflikt.
Der er arbejd nok til dem der …
Socialrådgiverforeningen i Region Nord har
sammen med FTF-A afsluttet en målrettet
indsats over for de ledige med henblik på at
skaffe arbejde til de få ledige, der er. I Region
Midtjylland er der under 50 ledige socialrådgivere og i Region Nordjylland er der under 10!
Det har været et positivt samarbejde, der
har afklaret mange ledige, så de kan komme
videre enten som socialrådgivere eller i et
andet job.
Denne indsats har afdækket, at mange kommuner bruger rigtig mange penge på vikarbureauerne. Det kan være nødvendigt i den konk22 SOCIALRÅDGIVEREN 01 I 2008

rete situation, men vi opfordrer kommunerne
til at tænke sig om. Lav en slagplan sammen
med medarbejderne for at skabe en attraktiv
arbejdsplads med høje normeringer, et godt
arbejdsmiljø og mulighed for fortløbende
efteruddannelse. Så kan kommunerne fastholde og tiltrække medarbejdere, og de dyre
vikarlønninger kan spares.

Godt nyt år
2008 bliver et udfordrende år for såvel Socialrådgiverforeningen som medlemmerne. Vi
skal have løst overenskomstfornyelsen og
vedtaget den ved en urafstemning og foreningen, og medlemmerne skal realisere den nye
professionsstrategi.
Tag godt imod året og de faglige udfordringer. Godt nytår.

ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere

Vikarformidlingen søger dygtige
socialrådgivere og socialformidlere
Har du lyst til nye udfordringer og er du dygtig og
engageret, er det dig vi mangler!
Vikarformidlingen kan tilbyde dig vikariater af
kortere eller længere varighed i hele Danmark
Hvorfor arbejde for Vikarformidlingen?
• Frihed til at vælge arbejdstid og sted
• Gode arbejdsforhold
• Tjen mellem 29-32.000 kr. pr. måned
Vil du høre mere om jobbet som vikar, kontakt os på:
70 26 60 05 (Sjælland) • 70 26 60 01 (Jylland og Fyn)
Yderligere info se også www.vikarformidlingen.dk
eller skriv til info@vikarformidlingen.dk

Vikarbureauet for socialrådgivere og socialformidlere
Vikarformidlingen • Sjælland
Naverland 2
2600 Glostrup

Vikarformidlingen • Jylland
Sønderbrogade 12 C
8700 Horsens
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rådgivere til telefonrådgivning og netrådgivning
Som frivillig på Livslinien er du
anonymt i kontakt med selvmordstruede, med mennesker i
krise, samt med pårørende og
efterladte – enten i telefonen
eller gennem netrådgivning.
/LYVOLQLHQWLOE\GHUGLJ

 En solid grunduddannelse som
enten telefon- eller netrådgiver
 Regelmæssig supervision
 Efteruddannelse og temaaftner
 At blive en del af et team med
180 engagerede frivillige
 Et tværfagligt miljø
 Godt socialt og fagligt netværk
 Gode lokaler i Nyhavn, København
/LYVOLQLHQIRUYHQWHUDWGX

 Er ansvarsfuld og tolerant
 Vil udvikle dine kompetencer

inden for selvmordsforebyggelse og risikovurdering samt
samtale- og kommunikationsteknik
 Kan tage formiddags-, eftermiddags- eller aftenvagter
 Engagerer dig helhjertet
gennemsnitligt fire timer
om ugen.

Livslinien søger voksne i alle
aldre med lyst og overskud til at
engagere sig som frivillige medarbejdere på Livslinien.

 $  
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Ønsker du mere information om
arbejdet som frivillig, så kontakt
os på telefon 3332 1119 eller
livslinien@livslinien.dk
Så sender vi vores informationsmateriale ’Frivillig på Livslinien’
til dig.
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Fortæl om dig selv, din faglige
baggrund og hvorfor du vil være
frivillig på netop Livslinien.
Mærk ansøgningen ’Frivillig’.
Send ansøgningen til:
Livslinien, Postboks 1157,
1010 København K eller
livslinien@livslinien.dk
Læs mere om Livslinien og se
datoer for ansættelsessamtaler
og den obligatoriske grunduddannelse på www.livslinien.dk

.
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Vikarer
Socialrådgivere - Kontorassistenter - socialpædagoger
Booking/forespørgsel:
Telefon 23 20 90 43
Eller mail;
booking@socialgruppen.dk

Du’ for lækker !
Derfor skal du da også tage springet og blive vikar eller
freelancer i socialgruppen, hvor du kan tegne din
karriereprofil med fokus på dine spidskompetencer og dine
idéer , ambitioner og drømme. Tjek vores hjemmeside og send
os en mail derfra eller
ring til Pia på telefon 31 12 16 22

www.socialgruppen.dk
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1-årigt kursus i Misbrugsbehandling
& Psykoterapi
Hold 23 starter den 9. marts 2008, samme dato
starter uddannelseshold 9.
0 ]]^]RTa
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Se endvidere vores nye tiltag vedrørende erhvervskurser mv.
Ønskes yderligere oplysninger, kan du ringe til Institut for uddannelse i Misbrugsbehandling & Psykoterapi v/Marianne Glaffey & Jesper
Grubach. Medlemmer af Psykoterapeut-Foreningen. Tlf. 4772 1213/
mobil 4013 5721. Fax 4772 5719. E-mail: info@glaffey.dk eller se
vores hjemmeside: www.misbrugsuddannelsen.dk.

Hjælp børn i nød!
Du kan købe UNICEF
kort året rundt.
Ring: 35 27 38 00
eller
besøg www.unicef.dk

Kognitiv Center Fyn

$ %&'($)*+,.  

Kognitiv Center Fyn udbyder
4 kurser:
Intensivt Mindfulness-kursus Trin 1 og Trin 2
- med 2 undervisere
fra 10/3 08
Kurser i Kognitiv Mindfulness Meditation - nyeste evidensbaserede metode inden for den kognitive tradition. En form for
opmærksomhedstræning, hvor man opøver evnen til at være
tilstede i nuet. Anvendes til kroniske smerter, stress, angst og
depression.
Grunduddannelse, niveau 1,
i Kognitive behandlingsformer
fra 26/8 08
14 dages grunduddannelse i kognitive behandlingsformer.
Videreuddannelse, niveau 2,
i Kognitive behandlingsformer
fra 8/9 08
14 dages videreuddannelse i kognitive behandlingsformer
(personer som i forvejen har et vist kendskab til Kognitiv
behandling.)
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Tilmelding og yderligere oplysninger af kursusindhold se:
www.kognitivcenterfyn.dk eller kontakt Lene Iversen,
cand.psych og specialist i psykoterapi på 29270309, li@
kognitivcenterfyn.dk
!#
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MOTIVATION FACTOR PROGRAM
- lederudvikling
- ŽƉƟŵĞƌĞ ŐƌƵƉƉĞĚǇŶĂŵŝŬ
- personlig udvikling
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ĂŅůĂƌŝŶŐͲƵĚǀŝŬůŝŶŐͲĨŽƌĂŶŬƌŝŶŐ

DŽƟǀĂƟŽŶ &ĂĐƚŽƌ WƌŽŐƌĂŵŵĞƚΡ Ğƌ ƵĚǀŝŬůĞƚ ŵĞĚ ĚĞƚ ĨŽƌŵĊů Ăƚ
ŐŝǀĞ ĚŝŐ ŶŽŐůĞ ǀčƌŬƚƆũĞƌ͕ ĚĞƌ ŐƆƌ ĚŝŐ ŝ ƐƚĂŶĚ Ɵů ƐĞůǀ Ăƚ ƐŬĞůŶĞ ŝŵĞůůĞŵ ŚǀĂĚ ĚĞƌ Ğƌ “ Ěŝƚ og ŵŝƚ͕͟ ƐĊ ƟŶŐ ŝŬŬĞ ŽƉĨĂƩĞƐ
ƉĞƌƐŽŶůŝŐĞ͘ Ƶ ǀŝů ĨĊ ŶĞŵŵĞƌĞ ǀĞĚ Ăƚ ƉƌŝŽƌŝƚĞƌĞ ĂƌďĞũĚƐŽƉŐĂǀĞƌ
og ĨŽƌǀĂůƚĞ ƐĞůǀůĞĚĞůƐĞ͘ ŝƚ ƉŽƚĞŶƟĂůĞ ǀŝů ŽƉƟŵĞƌĞƐ ŝ ĚĞ
ŽŵŐŝǀĞůƐĞƌ ĚƵ ƆŶƐŬĞƌ Ăƚ ďĞĮŶĚĞ ĚŝŐ ŝ͘
WƌŽŐƌĂŵŵĞƚ ŚĞŶǀĞŶĚĞƌ ƐŝŐ Ɵů ĂůůĞ ĚĞƌ ƆŶƐŬĞƌ ĞŶ ƆŐĞƚ ŝŶĚƐŝŐƚ og
ŬĞŶĚƐŬĂď Ɵů ĞŐŶĞ ƐƚǇƌŬĞƌ og ďĞŚŽǀ͘
ůůĞ ƚĞŽƌŝĞƌ og ǀčƌŬƚƆũĞƌ ŝ DŽƟǀĂƟŽŶ &ĂĐƚŽƌ WƌŽŐƌĂŵŵĞƚΡ Ğƌ
ƵĚǀŝŬůĞƚ ŵĞĚ ƵĚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚ ŝ ŚũĞƌŶĞŶƐ ŵĊĚĞ Ăƚ ĂƌďĞũĚĞ ƉĊ͘
,ĞƌƵŶĚĞƌ ůčƌĞŶ Žŵ ĨƆůĞůƐĞƐŵčƐƐŝŐ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƐ ƐĂŵƚ ĚĂŶŶĞůƐĞŶ
ĂĨ ƐƚǇƌŬĞƌ͘

ǁŽƌŬƐŚŽƉ - ĨŽƌĞĚƌĂŐ - ĐŽĂĐŚŝŶŐ

V/ ĞĐŝůůŝĂ DĞůŝŶĂ sĂŶŐƐŐĂĂƌĚ
ĐĞƌƟĮĐĞƌĞƚ MFP ĐŽĂĐŚ - ƐŽĐŝĂůƌĊĚŐŝǀĞƌ

TLF: +45 60 94 64 85

ǁǁǁ͘ůŝǀŝŶŐĂĚƌĞĂŵ͘ĚŬ
Institut for

Arbejdsmedicinsk klinik i Hillerød inviterer sagsbehandlere
og jobkonsulenter i Region Hovedstadens kommuner til:

Social Kvalitet

Nyt Institut, der vægter samspil mellem
teori og praksis, udbyder

KONFERENCE

Efteruddannelse
1-årigt forløb 5 x 2 dage:
Socialfaglig ledelse

Karin Kildedal og Gitte Duus

Forskellige forløb – hver 3 x 2 dage:
Psykologisk set
Jan Brødslev Olsen
Samspilsprocesser med børn og unge Jytte Birk Sørensen
Anerkendende kommunikation
Søren Frimann
Sagsanalyse i teamarbejde
Gitte Duus

Service til sagsbehandlingen

Alle forløb starter første kvartal 2008
Sted: Aalborg Vandrerhjem, ved Limfjorden
Infomøder: København og Aalborg

Konferencen er en mulighed for at høre mere om, hvordan
man som kommune og jobcenter kan bruge de arbejdsmedicinske klinikker i arbejdet med sygedagpengeopfølgning og
håndtering af arbejdsfastholdelse.
Se mere om arrangementet på www.c-a-f.dk

Husk! Billige flybilletter fra København til Aalborg!
Se datoer og yderligere information:

www.socialkvalitet.dk
Administration: Lindskovvej 27 · 9000 Aalborg · Tlf. 40 45 83 20
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- konkrete bud på arbejdsfastholdelse, der betaler sig

Torsdag d. 24. januar 2008 kl. 13-16
på Nordsjællands konferencecenter, Gydevang 39-41 i Allerød.
$UUDQJHPHQWHWHUJUDWLVFrist for endelig tilmelding: 14. januar 2008
Tilmelding til: Sekretær Birthe Petersen, Mail: bipete@noh.regionh.dk
Arbejdsmedicinsk Klinik, Helsevej 2, 3400 Hillerød, Tlf. 48 29 35 31
!$
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Socialrådgiver/-formidler
til Vestegnens Erhvervscenter
- tidligere Erhvervscenter Espelunden Syd
Vi søger en socialrådgiver/-formidler til vores Vejlednings- og Afklaringsafdelingen i Brøndby i et vikariat på 1 år med tiltrædelse snarest.
Afdelingen er et team bestående af socialrådgivere, vejledere, jobkonsulent, psykolog og lægekonsulent, der arbejder med at afklare
lediges arbejdsevne i forhold til arbejdsmarkedet - det kan være kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, fleksberettigede
ledige m.m.
Vi arbejder primært på et løsningsfokuseret, systemisk grundlag.
Vi er en arbejdsplads, der tilbyder en engageret kollegagruppe, gode
udviklings- og indflydelsesmuligheder, supervision og humor i dagligdagen.
Vi tilbyder ikke; muligheden for at sidde og kede sig.
Vi forventer, at du; er hjemme i social- og beskæftigelseslovgivningen, trives med at arbejde med grupper og har lyst til at indgå i det
tværfaglige miljø.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Se hele opslaget på www.brondby.dk/espelunden
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte konst. revafaglig leder Elisabeth Bøcker eller socialformidler Neel Nerving på tlf.
4322 5600.
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 17. januar 2008 med morgenposten.
Ansættelsessamtalerne foregår i uge 4 og 5.
Kommunen har en generel politik om, at straffeattest skal forevises i
forbindelse med nyansættelse.

Ansøgning vedlagt relevant dokumentation sendes til

B
RØNDBY KOMMUNE
Vestegnens Erhvervscenter
Knudslundvej 33, 2605 Brøndby
Att. centerleder Per Møller
- eller pr. mail espelunden@brondby.dk

Afdelingen på Sydsjælland og Lolland-Falster
Lokalkontoret i Slagelse, Sdr. Stationsvej 28, P, 4200 Slagelse
og
Lokalkontoret i Nykøbing, Strandgade 24, 1., 4800 Nykøbing F

Søger socialrådgiver/socialrådgivervikarer
En stilling som socialrådgiver på 32 evt. 37 timer ugentligt ved
Kriminalforsorgens afdeling på Sydsjælland og Lolland-Falster,
Lokalkontoret i Slagelse er ledig til besættelse fra 1.1.2008 eller
snarest derefter.
En fuldtidsstilling som barselsvikar for socialrådgiver ved Lokalkontoret i Slagelse med en varighed på ca. 6 måneder er ledig til
besættelse pr. 6. marts 2008.
En fuldtidsstilling som barselsvikar for socialrådgiver ved Lokalkontoret i Nykøbing F med en varighed på 7-8 måneder er ledig
til besættelse pr. 14. februar 2008.
Vores arbejdsområde er at føre tilsyn med prøveløsladte,
betinget dømte, samfundstjenestedømte og behandlingsdømte
samt varetage socialrådgiverfunktioner i arresthusene. Endvidere
udfærdiger vi personundersøgelser iht. retsplejelovens § 808 og
udtalelser til brug for retten.
Vi søger en medarbejder, der:
s ER SOCIALRÍDGIVERUDDANNET n ELLER TILSVARENDE
s KAN FORMULERE SIG MUNDTLIGT OG SKRIFTLIGT
s KAN ARBEJDE SELVSTNDIGT OG ANSVARSFULDT
s ER PSYKISK ROBUST
s ER POSITIV OG HAR HUMORISTISK SANS
s ER mEKSIBEL MED HENSYN TIL ARBEJDSTIDER
s HAR KREKORT
s HAR KENDSKAB TIL EDB n BRUGERNIVEAU
Vi tilbyder:
s ALSIDIGT OG ANSVARSFULDT ARBEJDE
s MULIGHED FOR SELV AT STRUKTURERE ARBEJDSDAGEN
s FAGLIG UDVIKLING
s GOD INTRODUKTION
s GODE KOLLEGER
s LN IHT AFTALE MED &INANSMINISTERIET OG $ANSK 3OCIALRÍDGIVERforening om ny løn
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kriminalforsorgsleder Niels-Ebbe Jensen, tlf.nr. 7255 7040, eller Kriminalforsorgens hjemmeside, www.kriminalforsorgen.dk.
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes senest den 22. januar 2008 til: Kriminalforsorgen,
Afdelingen på Sydsjælland og Lolland-Falster, Lokalkontoret i
Slagelse, Sdr. Stationsvej 28 P, 1. tv., 4200 Slagelse.

!%
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Kan du levere Tryghed –
og vil du være med
til at udvikle os som
nordens førende
Tryghedsleverandør?
I TrygVesta ser vi det som vores
primære opgave at være tryghedsleverandør.
I arbejdsskadeafdelingen betyder det, at vi rådgiver, vejleder
og planlægger et trygt skadeforløb for såvel vores erhvervsog industrikunder som de skadelidte, når ulykken er sket.
Med udgangspunkt i
TrygVestas skadepolitik
og vores værdier vil dine
arbejdsopgaver bl.a. være,
at:
t
t

t
t
t
t

Rådgive og vejlede de skadelidte i forbindelse med
deres arbejdsulykke
Være i dialog med virksomheder omkring arbejdstilrettelæggelse samt generel
information om TrygVestas
koncept
Samarbejde med kommuner, behandlingsinstitutioner og pårørende
Koordinere i forhold til alle
implicerede parter i sagen
Nytænke og udvikle koncepter omkring alternative
jobmuligheder
Bidrage til at vi efterlader
et tydeligt håndtryk hos
vores kunder og skadelidte
i form menneskelighed,
nytænkning og handlekraft.

Vi forventer at du:
t
Har en uddannelse som
socialrådgiver gerne med
erfaring fra arbejde inden
for arbejdsmarkedsområdet
t
Har kendskab til arbejdsskadelovgivningen og mulighederne i forhold til støtte
inden for arbejdsmarkedsog sociallovgivningen

t
t

t

Mestrer helhedssynet særdeles godt
Har forretningsforståelse
og er indstillet på, at der
løbende fastsættes mål for
teamets arbejdsopgaver, og
at disse bliver evalueret
Har flair for IT.

Desuden skal du have:
t
Gode samarbejdsevner – du
skal både kunne arbejde i
team og også være i stand
til at arbejde selvstændigt
t
Fagligt engagement, hvor
du forstår at brænde igennem til de involverede
t
Gode evner for kommunikation, idet du skal kunne
formidle i forhold til mange
forskellige modtagere – lige
fra den største industrivirksomhed til den individuelle
skadelidte
t
Kunne bevare dit gode
humør i en hverdag, hvor
der er mange bolde i luften.

!&
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Socialrådgiver til
Aktiv Skade i
arbejdsskadeafdelingen
i TrygVesta søges
Der er tale om en fuldtidsstilling og aflønning vil ske efter
gældende overenskomst for
ansatte i forsikringsbranchen.
Rejseaktivitet i Danmark må
påregnes.
For yderligere information
er du velkommen til at rette
henvendelse til:
Socialrådgiver Laura Faxholm på
telefon 4420 3785 eller afdelingsleder Jacob Nielsen på
tlf. 44 20 44 58.
Send venligst dit CV sammen med din ansøgning mrk.
"59105" inden den 21. januar
2008 til vores e-mail adresse:
personale@tryg.dk

Vi tilbyder:
t
Et fagligt spændende miljø
med god plads til initiativ
og visioner
t
Et meningsfyldt arbejde i
tæt dialog med skadelidte
og virksomheder. Du må
forvente, at der er en høj
grad af telefonisk kontakt.
t
Et personligt udviklende
arbejde, hvor du konstant
kommer til at udfordre dig
selv og dine omgivelser
t
Et godt arbejdsmiljø med
engagerede kolleger, der er
initiativrige og som udviser
menneskelighed i alle relationer.

!&
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Frederiksberg Kommune ¿nsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvaliÞcerede til at s¿ge et ledigt
job uanset alder, k¿n, religion, etnisk tilh¿rsforhold eller handicap.
Vi er knap 6.000 medarbejdere, der betjener Frederiksberg Kommunes 92.000 borgere fra vugge til grav. Mere end
5.400 arbejder direkte med b¿rn, unge, voksne og ¾ldre p kommunens institutioner Ð nogle d¿gnet rundt, og ca.
600 arbejder i administrationen.
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Sagsbehandler
til Familieafdelingen

Fredensborg Kommune søger en socialrådgiver til døgnplejeteamet i
Familieafdelingen. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Fredensborg Kommune søger en socialrådgiver/formidler til handicapteamet i Familieafdelingen. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Familieafdelingen i Fredensborg Kommune er organiseret i 5 team.
Forebyggelsesteamet, Ungeteamet, Handicapteamet, Døgnplejeteamet
og Administrationsteamet. Stillingen er i Døgnplejeteamet, som
arbejder med børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Opgaverne er
sagsbehandling på de sager, hvor et barn eller ung er anbragt udenfor
eget hjem.

Familieafdelingen i Fredensborg Kommune er organiseret i 5 team.
Forebyggelsesteamet, Ungeteamet, Handicapteamet, Døgnplejeteamet og Administrationsteamet. Stillingen er i Handicapteamet, som
udelukkende arbejder med børn og unge som har en betydelig og varig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk
eller langvarig lidelse.

Fredensborg Kommune vægter arbejdet med anbragte børn og unge
højt. Det er vores mål, at give de anbragte børn og unge de bedste
opvækstvilkår i et tæt samarbejde med deres netværk og det aktuelle
anbringelsessted.

VI ØNSKER, AT DU HAR
4 erfaring i arbejdet inden for handicapområdet
4 kendskab til serviceloven og dens bestemmelser
4 viden om børn og unge med særlige vanskeligheder
4 kendskab til børn og unges udvikling
4 gode samarbejdsevner med såvel kollegaer som andre faggrupper.

VI ØNSKER, AT DU HAR
4 erfaring i arbejdet med anbragte børn og unge
4 kendskab til serviceloven og dens bestemmelser
4 viden om børn og unge med særlige vanskeligheder
4 kendskab til børn og unges udvikling
4 erfaring med tværfagligt samarbejde omkring unge
4 gode samarbejdsevner med såvel kollegaer som andre faggrupper.
VI FORVENTER, AT DU
4 er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
4 kan tage initiativ og bruge din faglige viden til brug for faglig
udvikling i teamet
4 er god til at formulere dig såvel skriftligt som mundtligt
4 er indstillet på ﬂeksible arbejdstider
4 kan arbejde selvstændigt
4 har kendskab til edb på brugerniveau
4 har kørekort.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC
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Sagsbehandler
til Familieafdelingen

VI FORVENTER, AT DU
4 er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
4 kan tage initiativ og bruge din faglige viden til brug for faglig
udvikling i teamet
4 er god til at formulere dig såvel skriftligt som mundtligt
4 har ﬂair for den administrative del af sagsbehandlingen
4 kan arbejde selvstændigt
4 har it-kundskaber på brugerniveau.
VI KAN TILBYDE
4 et team, med fokus på sammenhold og et godt psykisk arbejdsmiljø
4 selvstændigt arbejde, spændende opgaver med konstant udvikling
4 et højt fagligt niveau med mulighed for kollegial sparring
4 ﬂeksibel arbejdstid med mulighed for hjemmearbejdsplads.
Mrk. Socialrådgiver i H-team.

DU VIL FÅ ANSVAR FOR, AT
4 udarbejde handleplaner
4 være garant for den rigtige matchning mellem barn/ung og
anbringelsessted i samarbejde med familieplejekonsulenten
4 være katalysator for barnet/den unges synspunkter
4 være sagsansvarlige for dine egne anbringelsessager
4 sikre at anbringelsesstedet efterlever den lagte handleplan.
Mrk. Socialrådgiver i D-team.

FÆLLES FOR BEGGE STILLINGER
Stillingerne er normeret til 37 timer ugentligt og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med udgangspunkt i principperne om
Ny Løn.
ØNSKER DU YDERLIGERE OPLYSNINGER, kan du kontakte faglig leder Niels Møller Andersen på tlf. 2895 4744 eller afdelingschef
Bente Hovgaard på tlf. 7256 2342.
Vi skal have din ansøgning senest den 23. januar 2008.

ANSØGNING, bilagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse skal sendes til Fredensborg Kommune, Familieafdelingen,
Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.
WWW.FREDENSBORG.DK
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Endnu en af vores dygtige socialrådgivere er på vej på
barsel. Herudover har vi sendt to socialrådgivere på
efteruddannelse og opnormerer samtidig vores
afdeling med en ekstra medarbejder. Samtidig mangler
vi en rådgiver til vores specialteam der behandler
familier med handicappede børn eller langvarige
lidelser. Vi mangler derfor ﬁre sæt hænder, hoveder
og kreative ideer til arbejdet med vores familier.

!%

Har du lyst til at vide mere om stillingerne, er du
velkommen til at kontakte ledende socialrådgiver
Tine Vesterby Sørensen på tlf. 3957 5648 eller faglig leder
Gitte Petersen på tlf. 3957 5647.
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Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne om Ny Løn.
Send din ansøgning med relevant dokumentation til
Gladsaxe Kommune, Familie og Rådgivning, Bygning G,
2860 Søborg, mrk. rådgiver til Familie og Rådgivning.
Vi skal have ansøgningen senest den 24. januar kl. 12.00.
Vi holder ansættelsessamtaler den 29. januar.

Så er du uddannet socialrådgiver/socialformidler, og
har lyst til at prøve kræfter med familieområdet, så er
muligheden der fra henholdsvis 1. februar og 1. marts
2008. Barselsvikariatet er foreløbig på 8 måneder
med god mulighed for forlængelse, herudover er det
et vikariat på 2 år og to faste stillinger.
Vi har fundet ud af, at alting går meget nemmere når man
har nogen at dele med. Derfor lægger vi stor vægt på
tværfagligt samarbejde, og du vil komme til at arbejde tæt
sammen med såvel sundhedsplejersker som psykologer, og
vores ungecenter, familiecenter samt familieskole. Desuden
er der et tæt samarbejde med skoler og daginstitutioner.
Rådgivergruppen som du bliver en del af, er et ungt og
dynamisk team, som sætter stor pris på, at det er sjovt at
gå på arbejde, samtidig med der er et højt fagligt niveau.
Vi arbejder alene med de forebyggende foranstaltninger,
og ar-bejder målrettet på at holde familierne samlet.
Rådgiveren i specialteamet arbejder desuden med merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste jf. SL. § 41 og § 42 samt med
de udskilte foranstaltninger, aﬂastning og anbringelser.

7JUJMCZEFS
@ Gode og dygtige kollegaer
@ Oplæringsplaner (det er ingen hindring du er nyuddannet)
@ Ekstern supervision med resten af gruppen en hel dag
om måneden
@ Flexibel arbejdstid
@ Et-årig intern uddannelse

7JGPSWFOUFS BUEV
@ Brænder for det forebyggende arbejde med børn og
familier
@ Kan lide at arbejde med de anderledes børn og deres
familier (specialteamet)
@ Kan strukturere dit arbejde og er ﬂexibel
@ Har forståelse for at arbejde tværfagligt
@ Er psykisk robust og kan bevare overblikket i pressede
situationer

'BHTQFDJBMJTUUJM1TZLJBUSJ
PH)BOEJDBQBGEFMJOHFO
Gladsaxe Kommunes Handicaprådgivning søger to fagligt
kompetente fagpersoner, der vil være med til at sikre og
udvikle det faglige arbejde for borgere med behov for
særlig støtte.
I Psykiatri- og Handicapafdelingen varetager vi alle
opgaver inden for psykiatri- og handicapområdet for
voksne. Området har ved kommunalreformen fået tilført
nye opgaver, blandt andet i form af en række store sociale
bo- og dagtilbud. Ved overtagelsen af de sociale tilbud til
voksne, er Psykiatri- og Handicapafdelingen blevet en af
de store driftsherrer i Region Hovedstaden.
Handicaprådgivningen er et team, som er præget af en
uformel omgangstone, hvor der sættes høje krav til
fagligheden.
Handicaprådgivningen yder støtte efter Serviceloven til
borgere med behov for særlig støtte og arbejder efter en
tilpasset BUM-model.

'BHTQFDJBMJTUFOTPQHBWFS
@ Holde sig ajour med lovgivningen, og fortolke loven,
samt implementere den til sagsbehandlerne
@ Ajourføre og udvikle arbejdsgangsnotater og kvalitetsstandarder i samarbejde med leder
@ Faglig support af afdelingens ledelse, så vi hele tiden er
på forkant med nye opgaver, lovgivningen og udviklingstiltag
@ Være konsulent og støtte for sagsbehandlerne i
hverdagen

(MBETBYF,PNNVOF
¬FOMFWFOEFBSCFKETQMBETNFENBOHFNVMJHIFEFS
-TNFSFQlXXXHMBETBYFEL
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7JUJMCZEFS
@ En arbejdsplads i en kommune, der er ambitiøs og
udviklingsorienteret, og hvor faglighed vægtes højt
@ Kolleger der vægter godt humør og kollegialt ansvar højt
@ Tilbud om diplomuddannelse i Handicap

7JGPSWFOUFS BUEV
@ har en relevant uddannelse gerne socialrådgiver/
socialformidler eller anden socialfaglig baggrund
@ har et grundigt kendskab til den sociale lovgivning
@ brænder for området og udvikling heraf
Vil du vide mere om stillingen, så kontakt leder af
handicaprådgivningen Birgitte Hebo Schmidt tlf. 3957 5571
eller bihesc@gladsaxe.dk
Vi har ﬂeksibel arbejdstid. Løn- og ansættelsesforhold
forhandles efter overenskomst på baggrund af principperne for Ny Løn. Stillingerne er på 37 timer ugentlig, med
mulighed for nedsættelse, og er ledig til besættelse snarest
muligt.
Vil du vide mere om Gladsaxe Kommune og Psykiatri- og
Handicapafdelingen, kan du se nærmere på gladsaxe.dk
Vi glæder os til at se din ansøgning.
Send den med relevant dokumentation til
psykiatri-handicap@gladsaxe.dk eller til Gladsaxe Kommune,
Psykiatri- og Handicapafdelingen, Rådhus Allé, 2860 Søborg,
Mrk.: Fagspecialist, senest den 24. januar.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 5.

!&

Kulturmedarbejder
Reden-STOP Kvindehandel (RSK) søger en kulturmedarbejder til en tidsbegrænset fuldtidsstilling til socialt
udviklingsarbejde.
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@ Tage sig af ankesager, og revision,
og kvalitetscirkel
@ Koordinere i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere
@ Motivere og inspirere sagsbehandlernes kompetencer til
at handle i de komplekse områder i en travl hverdag

Arbejdet indeholder:
s 3OCIALT ARBEJDE I FORHOLD TIL STTTE AF UDENLANDSKE KVINDER DER ER HANDLEDE TIL PROSTITUTION I $ANMARK
s "EMANDING AF 23+gS KRISECENTER FOR OFRE FOR KVINDEHANdel.
s /PSGENDE ARBEJDE EFTERMIDDAGAFTENNAT PÍ GADEN PÍ
Vesterbro.
s "EMANDING AF -DESTED FOR UDENLANDSKE KVINDER PÍ
Vesterbro.
Rådgivningen i det opsøgende arbejde, på mødestedet og
på krisecenteret indeholder information om sociale, sundhedsmæssige og juridiske forhold, kvindehandel, sikker
prostitutionsadfærd, forberedt hjemsendelse til de kvinder,
der er udvist, samt om eksisterende støttemuligheder for
UDENLANDSKE KVINDER I PROSTITUTION I $ANMARK
Vi søger:
En kulturmedarbejder til socialt arbejde på skæve tidsPUNKTER $U SKAL VRE UDDANNET INDEN FOR DET SOCIALFAGLIGE
felt, gerne som socialrådgiver, og have 2-5 års erfaring fra
praktisk socialt arbejde. Gode sprogkundskaber fordres,
herunder som minimum dansk og engelsk i skrift og tale.
Indgående kendskab til andre sprog, især spansk, italiensk, rumænsk og thai, er en stor fordel. Også kendskab
TIL CENTRALEUROPISKE OGELLER VESTAFRIKANSKE SPROG VIL
være en fordel.
Ansættelsesvilkår:
Stillingen er tidsbegrænset i henhold til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel, der udløber 30.
december 2010. Løn i henhold til regler og ny løn.
Ansøgningen, bilagt relevante eksamensbeviser og referencer, stiles til Reden-STOP Kvindehandel, Colbjørnsensgade 12, st. tv, 1652 København V, eller til tlj@reden.dk
og skal være os i hænde senest fredag d.18 januar kl. 12.
$ER VIL BLIVE AFHOLDT ANSTTELSESSAMTALER ONSDAG D  OG
torsdag d. 24. januar 2008. Tiltrædelse ønskes snarest.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til leder Trine
Lund-Jensen, tlf.: 25 33 39 72.

Reden-STOP Kvindehandel (RSK) er en selvejende inSTITUTION UNDER +&5+gS 3OCIALE !RBEJDE +&5+gS 3OCIALE
Arbejde ser prostitution som et kulturelt og strukturelt
problem, der ofte har sin rod i sociale problemer og en
livssituation med mangel på valgmuligheder.
Læs mere på www.kfukssocialearbejde.dk, www.reden.dk
og www.kvindehandel.dk.
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:c\V\ZgZihdX^VagY\^kZg$
hdX^Va[dgb^YaZgi^aEhn`^Vig^
d\=VcY^XVe
Socialrådgiver søges til
Frederiksværk Krisecenter

>hVbVgWZ_YZbZYVcYgZ[V\\gjeeZgh`VaYjk²gZbZYi^aVi
iV\ZÇYZaVc\ZhZ_Zig²`Çd\Wgj\ZVaaZ[VXZiiZg^hdX^VaiVg"
WZ_YZWa#V#]Za]ZYhhnc!h`³cd\[V\a^\ZkjgYZg^c\Zg#9jk^a[
Wgj\[dgY^cZ`gZVi^kZZkcZgd\YncVb^h`Zi^a\Vc\i^a[V\Zi!
hk^`Vci^aWnYZWdg\ZgcZYZWZYhibja^\Za^khWZi^c\ZahZg
^cYZc[dgadk\^kc^c\ZchgVbbZg#K^a²\\ZghVbi^Y^\k²\ie
Yd`jbZciVi^dcZc^hV\hWZ]VcYa^c\Zc[dgVih^`gZ`kVa^iZi!
hing^c\d\jYk^`a^c\V[dbgYZi#
L_\ehl[dj[h!ViYj]VgZcjYYVccZahZhdbhdX^VagY\^kZgZaaZg
hdX^Va[dgb^YaZg#K^hZg\ZgcZ!ViYj]VgZg[Vg^c\^cYZc[dg
ehn`^Vig^"!]VcY^XVe"d\b^hWgj\hdbgYZi!bZcYZiZg^``Z
Zi`gVk#=k^hYj]Vghidg^ciZgZhhZ[dgdbgYZi!a²gZgk^Y^\
\ZgcZde#

Vi søger en ny kollega pr. 1. marts 2008. Stillingen er gennemsnitlig 37 timer pr. uge.
Krisecenteret er et tilbud til voldsramte kvinder og deres børn
efter servicelovens § 109. Vi samarbejder tæt med kvinden og
dennes hjemkommune.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC
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=VgYjanhii^aViVgWZ_YZbZYkd`hcZeehn`^Vig^"]VcY^XVe"
d\b^hWgj\hdbgYZi4H]Vgk^degZiiZiZcZ`higVhi^aa^c\!
]kdgYjk^a[he²cYZcYZjY[dgYg^c\Zgd\`jccZWdaigZY^\
^eVgV\gV[[ZgcZeYZihdX^VaZdbgYZi^a\Vkcd\\a²YZ[dg
Wdg\ZgcZ#

Vi er engagerede og kan tilbyde en dynamisk arbejdsplads, hvor
du vil få supervision og et godt fagligt netværk.
Arbejdstiden er i tidsrummet 9.00-21.00 med vagt hver 4. søndag
samt helligdage. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende
overenskomst.
Hvis du vide mere om stillingen, kan du kontakte Lene Hakmann,
tlf. 47 77 04 47 eller på mail krisecenteret@mail.dk.
Ansøgningsfrist 18. januar 2008. Ansættelsessamtaler vil finde
sted i uge 4.
Ansøgning sendes til:
Frederiksværk Krisecenter
Vognmandsgade 1
3300 Frederiksværk
Att: Leder Lene Hakmann
Frederiksværk Krisecenter er et tilbud til voldsramte eller truede
kvinder og deres børn. Vi bor centralt i Frederiksværk by og har
10 værelser.

>l_iZkl_bl_Z[c[h[!`VcYja²hZhi^aa^c\hdehaV\Zie
lll#gjYZghYVa#Y`ZaaZg`dciV`iZehn`^Vig^"d\]VcY^XVeX]Z[
A^hh^C^ZahZceiZaZ[dc)+&&((&%!jYk^`a^c\h`dchjaZci
@jgiC²hWneiZaZ[dc)+&&((&-ZaaZg[V\a^\aZYZgA^a^Vc
=dabeiZaZ[dc)+&&(('-#
7di´]d_d]i\h_ij
6ch³\c^c\hZcYZh!hk^]VgYZc^]²cYZhZcZhiYZc'(#
_VcjVg'%%-`a#&%!i^aVchd\c^c\5gjYZghYVa#Y`ZaaZgbZY
edhii^a/
HkZ[hiZWbAecckd[
EZghdcVaZdbgYZi!Vch³\c^c\Zg
GY]jhZi
£kZg³YkZ_'
'-)%=daiZ

www.hillerod.dk

LEDER
af ”Familieskolen”
Hillerød Kommune omdanner den nuværende Heldagsskole
til en fremtidig ”Familieskole” og søger en leder til at forestå
omstruktureringen og driften af den kommende Familieskole
pr. 1. marts 2008.
Vi har igangsat en omstrukturering af vores nuværende
Heldagsskole til en fremtidig ”Familieskole”, der skal modtage
14-16 børn i alderen 9-16 år samt deres familier.

4aSdcX[[XSbaT_a¬bT]cP]c.
6zX]S_zfffb^RXP[aSVSZca^VË]Se¬aZ
cYaTV[Ta^VaTccXVWTSTaCX[\T[SSXV3BÂ
CAZdabTa
"!
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Familieskolen vil tilbyde
+ '!$(%!! ift. bestemmelserne i Folkeskoleloven - hermed
+ %"#-"% støtte og behandling samt
+ & integreret familiearbejde i lighed med den systemiske
familiebehandling, der udfoldes i $"$"'!&$& i
London.
Familieskolen bliver en del af den lokale vifte af tilbud til børn,
unge og familier med særlige behov.
Skolen organiseres i afdelingen Familier og Sundhed.
Du kan læse meget mere om stillingen på www.hillerod.dk

"!
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I afdelingen Familier og Sundhed har vi organiseret en ”Tilsynsenhed” som varetager opgaver vedr. Servicelovens bestemmelse
vedr. det generelle og speciﬁkke anbringelsesområde for børn
og unge. Hovedopgaverne er tilsyn, godkendelser, udvikling og
undervisning.
Hillerød Kommune har valgt at løse opgaverne delvist i rent kommunaltregi, delvist i et offentligt/privat partnerskab med Familieplejen Fredensborg.
Hillerød Kommune søger en familieplejekonsulent til ”tilsynsenheden” som nu opnormeres fra to til tre medarbejdere.
Hillerød Kommune arbejder ud fra et fælles værdigrundlag:
Fælles Børn – Fælles Ansvar, se under:
http://www.hillerod.dk/OmOrganisationen/Politikker_Strategier
Børn og unge politik
I afdelingen Familier og Sundhed arbejdes der som udgangspunkt
ud fra en system-teoretisk referanceramme, med fokus på ressourcer, relationer og dialog som vigtige elementer i det særlige
børnearbejde. Opgaverne varetages i tæt samarbejde med Familieog Handicapsektionerne.
Vi forventer, at du
> har en faglig baggrund som socialrådgiver/pædagog eller lign.
> kan dokumenter kvalitet i formidling både skriftlig og mundtlig og
indstillet på at tage del i administrative opgaver samt undervisning.
> har erfaring inden for området, gerne fra arbejde med døgninstitutioner.
> er i stand til at samarbejde loyalt og engageret i et lille team.
> er interesseret i at udvikle feltet, som i Hillerød er relativt nyt.
> har en rummelig, ﬂeksibel, kreativ og robust personlighed, og er
optaget af faglig prioritering inden for de givne økonomiske og
tidsmæssige rammer.
Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med
> en høj faglig proﬁl og med et ønske om at fremstå etisk og
respektfuldt i samarbejde internt som eksternt
> åbenhed og retssikkerhed i fokus
> et lille team som arbejder selvstændigt og initiativrigt med
fokus på effekten
> opmærksomhed på pris og kvalitet i overensstemmelse med
den gældende børne- og ungepolitik
> mulighed for efteruddannelse og supervision
Løn forhandles individuelt efter overenskomst mellem Hillerød
Kommune og den faglige organisation.
Ansøgningen skal sammen med relevante eksamenspapirer være
os i hænde senest onsdag den 23. januar 2008. Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 29. januar 2008.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos sektionsleder
Ulla Littmann, tlf. 7232 5510 eller afdelingschef Susanne Bloch
Jespersen, tlf. 7232 5500.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

FAMILIEPLEJEKONSULENT
BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

!&

!%

www.hillerod.dk

SEKTIONSLEDER
TIL SOCIALFAGLIG ENHED
Vi tilbyder en stilling som sektionsleder i Socialfaglig enhed i
Voksen og Handicap. Stillingen er på 37 timer om ugen og ledig
fra 1. februar 2008 eller snarest muligt derefter.
Du får det faglige og personalemæssige ledelsesansvar for 10 dygtige og engagerede medarbejdere. Herudover indgår du i et tæt
samarbejde med ledelsen i Voksen og Handicap, foruden en bred
vifte af øvrige samarbejdspartnere både internt og eksternt.
I Socialfaglig enhed tager vi os af indsatsen over for de borgere,
der ikke er på arbejdsmarkedet. Det er indsatser som misbrugsbehandling, bostøtte, merudgifter som følge af handicap, visitation
til bo- og dagtilbud samt beskyttet beskæftigelse.
Vi har brug for en sektionsleder, der har evner og lyst til at arbejde
med myndighedsopgaverne inden for det sociale område og forventer, at du
> har relevant faglig baggrund samt evner og erfaring med
ledelse
> er forandringsparat og kan bevare overblikket
> har fokus på kvalitet i opgaveløsningen og tænker i helheder
> er engageret og udviklingsorienteret
> har fokus på medarbejderinddragelse og arbejdsmiljø.
Du får et udfordrende og afvekslende job i et dynamisk miljø,
hvor der er gode muligheder for personlig udvikling. Vi er en
værdibaseret organisation med fokus på det gode og sunde
arbejdsmiljø. Den 1. januar 2008 samles Hillerød Kommunes
administration i nye ﬂotte rammer på Trollesminde.
Lønnen fastsættes efter kvaliﬁkationer og principperne i Ny Løn
og forhandles med den relevante faglige organisation. Hør mere
om stillingen hos afdelingschef Susanne Lorentzen på
susl@hillerod.dk, tlf. 7232 3300/2340 8950.
Vi glæder os til at få din ansøgning. Send den til Bente Brandt på
bb@hillerod.dk eller til Hillerød Kommune, Voksen og Handicap,
Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød – mrk. ”Sektionsleder”.
Fristen er 24. januar 2008. Vi holder samtaler den 30. januar
2008.
Læs mere om Voksen og Handicap under direktørområdet Job,
Social og Sundhed på Hillerød Kommunes hjemmeside:
www.hillerod.dk.
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To sagsbehandlere til børne- og ungeområdet

Vi synes selv, at vi har en god arbejdsplads med et godt kollegialt
miljø, hvor der er plads til løbende
udvikling af vores kompetencer i
familiearbejdet. Hvad enten du
ønsker at arbejde med rådgivning
og støtte til børn, unge og deres
forældre, eller du vil arbejde med
specialrådgivning til familier med
kronisk syge eller handicappede
børn, er hovedopgaverne disse:
 5nGJLYQLQJ
 6RFLDOIDJOLJXQGHUV¡JHOVH
 9XUGHULQJDIEHKRYRJPXOLJKHGIRU
økonomisk støtte

 8GDUEHMGHOVHDIKDQGOHSODQHU
 ,Y UNV WWHOVHDIIRUDQVWDOWQLQJHU
 2SI¡OJQLQJ
Vi ser gerne, at du er uddannet
socialrådgiver/socialformidler eller
har en anden relevant uddannelse for
at kunne rådgive og støtte børn, unge
og deres familier.
Vi tilbyder
'XYLORSOHYH%¡UQHRJ8QJHUnG
givningscentret som en arbejdsplads,
hvor der i en travl hverdag sættes
fokus på det attraktive arbejdsmiljø
og på at få balance mellem familieog arbejdsliv.
Vi har Àekstid, frugt- og kaffeordning,
¿tnesscenter og Àere andre sundhedstiltag. Vi tilbyder en dynamisk
arbejdsplads, hvor uddannelse og
udvikling af medarbejderne prioriteres højt.

Yderligere oplysninger
Ansættelse ¿nder sted på overenskomstvilkår på et niveau, der fastsættes på baggrund af din erfaring og
kompetence. Du kan få mere at vide
om stillingerne ved henvendelse til
IDJOLJNRQVXOHQW&KULVWLDQ5HYHQWORZ
på telefon 4359 1554.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC
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Tag udfordringen op: Bliv en af
vores to nye børne- og ungesagsbehandlere. Vi søger to rådgivere til
Familieteamet med snarest mulig
tiltrædelse. Der er tale om fuldtidsstillinger, som begge er tidsbegrænsede til 31. december 2008.

Ansøgningen
Vi skal have ansøgningen senest den
23. januar. Mærk dit brev eller mail
med ”børne- og ungesagsbehandler”.
Vi afholder ansættelsessamtaler den
først i uge 5.
6HQGGLQDQV¡JQLQJVDPPHQPHG
relevant dokumentation for uddannelse og erfaring til
Høje-Taastrup Kommune,
%¡UQHRJ8QJHUnGJLYQLQJVFHQWUHW
Bygaden 2, 2630 Taastrup eller til
%RHUQH8QJH5DDGJLYQLQJ#KWNGN

Sagsbehandler til social- og handicapområdet
Brænder du for at arbejde inden for
social- og handicapområdet og har du
lyst til at være en del af en arbejdsplads, hvor de grundlæggende værdier: Menneskelighed og et positivt
livssyn, engagement, professionalisme og helhed ikke kun er noget der
står på papiret, men også bliver brugt
aktivt i hverdagen, så læs videre:

legaer med socialfaglig eller administrativ baggrund. Vi regner med at
du er socialrådgiver/socialformidler
eller har anden relevant uddannelsesmæssig erfaring, og at du kan
arbejde selvstændigt men også indgå
i et team, er helhedsorienteret og
kan arbejde respektfuldt i forhold til
borgernes behov.

Vi søger en ny kollega der kan være
med til at rådgive og vejlede borgere vedr. sociale problemstillinger,
iværksætte dag- og døgntilbud, placere husvilde og kriseramte borgere,
bevilge handicapkompenserende
udgifter og i øvrigt indgå i områdets
mangeartede opgaver. Der er mange
muligheder for faglig udvikling på et
opgaveområde i stadig forandring.

,YRUHVWUDYOHKYHUGDJKDUYLIRNXV
på et godt arbejdsmiljø med balance
mellem familie- og arbejdsliv. Vi kan
tilbyde engagerede og fagligt kompetente kollegaer, høj faglig standard og
en hverdag hvor dialogen prioriteres
højt. Derudover har vi en gratis sundhedsordning.

Du vil blive en del af en uformel og
munter gruppe bestående af 13 kol-

Yderligere oplysninger
6WLOOLQJHQHUSnWLPHU$QV WWHOVH
sker efter gældende overenskomst og
følger reglerne om ny løn. Ved ansæt-

telse i Høje-Taastrup Kommune skal
du kunne fremvise straffeattest.
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Du er velkommen til at ringe og høre
mere om stillingen hos faglig
konsulent Toni F. Nielsen på telefon
HOOHUWHDPFKHI
6XVDQQH/DQJEDOOH6¡UHQVHQSn
telefon 43 59 13 06.
Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være hos os
senest 22. januar kl 12.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 24. januar 2008.
Ansøgningen sendes til
Høje-Taastrup Kommune,
6RFLDORJKDQGLFDSFHQWUHW
Bygaden 2, 2630 Taastrup eller på
HPDLOWLOVRFLDOKDQGLFDS#KWNGN

Bygaden 2
2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 - Fax: 43 59 10 02
NRPPXQH#KWNGNZZZKWNGN
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HVIDOVRE KOMMUNE
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Vi søger en ny kollega til børne- og familieområdet.
Børne- og Familieafdelingen på Rådhuset søger en
familierådgiver til en fast stilling på 37 timer ugentligt
eventuelt med mulighed for nedsat tid. Stillingen er til
besættelse snarest muligt i det nye år.
I Børne- og Familieafdelingen arbejder vi helhedsorienteret og tværfagligt med børn og unge og deres familier, der har særligt behov for støtte efter Servicelovens
kapitel 11. I vores arbejde har vi et tæt samarbejde
med familien og deres netværk. Vi foretager socialfaglige undersøgelser, yder råd og vejledning, iværksætter støtte efter Servicelovens § 52 samt iværksætter
tvangsmæssige foranstaltninger.
Vi er en gruppe på 14 medarbejdere bestående af 9 familierådgivere, 3 administrative med arbejdere, 1 socialfaglig konsulent og 1 socialfaglig leder. Aldersmæssigt er vi fra 26 til 64 år med forskellige erfaringer.

Vi tilbyder
s %T FAGLIGT AMBITIST MILJ MED MULIGHED FOR AT UDFRE
godt socialt arbejde
s 'OD KOLLEGIAL STTTE
s 2UMMELIGE OG OMSORGSFULDE KOLLEGAER
s %N SYNLIG LEDELSE DER TAGER ANSVAR
s %KSTERN SUPERVISION
s %GET KONTOR
s &ASTHOLDELSESTILLG PÍ  KR MÍNEDLIGT
Vi forventer at du
s ER UDDANNET SOCIALRÍDGIVER ELLER SOCIALFORMIDLER
s HAR LYST TIL AT ARBEJDE MED BRN OG FAMILIER
s KAN BEVARE OVERBLIKKET I PRESSEDE SITUATIONER
s EVNER AT ARBEJDE SYSTEMATISK
Har du lyst til at høre mere om jobbet så ring til socialfaglig leder Claudia Hoeschen-Petersen på telefon
  ELLER FAMILIERÍDGIVER -IE (YSHOLDT PÍ TELEfon 3639 3947. Yderligere oplysning om Hvidovre kommune og kommunens børnepolitik kan findes på
www.hvidovre.dk

Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst med
udgangspunkt i Ny Løn, i forhold til kvalifikationer og
funktioner.
Hvidovre Kommune har en generel politik om, at der
indhentes udvidet straffeattest på alle ansatte.

Ansøgningen sendes til:
Hvidovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Økonomi- og Administrationsafdelingen
Hvidovrevej 278
 (VIDOVRE
-RK ANSGNINGEN vv

Vi vil være de bedste!
Er du med på holdet?
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Familierådgiver
Hvidovre Kommune ligger
midt i Øresundsregionen.
10 minutter til
Øresundsbroen og
Københavns kultur- og
forlystelsesliv - og ca. en
halv time til Malmös kulturelle tilbud. Hvidovre har
teater, fire biblioteker og et
mangfoldigt foreningsliv.
I Avedørelejren er bl.a.
Filmbyen, en restaurant, et
vandrehjem, Historiens Hus
Hvidovre og Cirkusbyens
Museum flyttet ind i de
historiske kasernebygninger.
I Hvidovre får børnekulturen også særlig opmærksomhed til gavn for de
yngste borgere, familier,
skoler og institutioner.
Se www.hvidovre.dk

Jobcenter Høje-Taastrup er et af de nye pilotjobcentre, der har ansvaret for den samlede
beskæftigelsesindsats. Vi vil være det bedste
jobcenter i Storkøbenhavn til at skaffe arbejde
til kommunens forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere og til at skaffe arbejdskraft
til virksomhederne. For at nå målet har vi fået
bevilget ekstra ressourcer, og vi har derfor
brug for nye engagerede og dygtige kolleger.
Jobkonsulenter (forsikrede ledige eller
Jobexpres)
Vores nye jobkonsulenter får tæt kontakt med
virksomheder og borgere og brænder for at
formidle, at det er bedre at gå på arbejde end
at modtage dagpenge eller kontanthjælp.
Sagsbehandlere (matchkategori 4-5,
sygedagpengeopfølgning eller Jobexpres)
Vores nye sagsbehandlere har viljen og troen
til at støtte og motivere borgerne i målgruppen til at fokusere på job, på trods af sociale
eller helbredsmæssige problemer.
Ansøgningsfrist: 20. januar 2007.
Jobcenter Høje-Taastrup har gratis sundhedsordning for alle medarbejdere: Fitness,
fysioterapi – og en masse andet sundt! Vi
tilbyder en konkurrencedygtig løn inden for
rammerne af Ny Løn. Vi har fået bevillinger
WLOHNVWUDRSNYDOL¿FHULQJDIQ\HRJ´JDPOH´
medarbejdere. Alle med den rigtige faglige
SUR¿ORSIRUGUHVWLODWV¡JH±XDQVHWDOGHU
køn og etnisk baggrund.
Læs mere om stillingerne på vores
hjemmeside www.htk.dk/job

Ansøgningen skal være os i hænde senest
DEN  JANUAR  KL 
3AMTALER FORVENTES AFHOLDT DEN  JANUAR 
"$
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Anbringelsesreformen har betydet nye og
spændende udfordringer i sikring af kvaliteten inden for arbejdet med børn og familier. I familierådgivningen er vi godt i gang
med dette arbejde, og har bl.a. valgt at
organisere os, så kvaliteten i arbejdet med
børn og familier ikke kun bliver tomme ord,
men rent faktisk er noget, der sker.
Vi har brug for nye kollegaer der kan tiltræde snarest muligt – det kunne måske
være dig!
Familierådgivningens målgruppe er børn
og unge med særlige behov samt deres
familier, og børn med handicap.
Arbejdsopgaverne er mangeartede og
spreder sig over viften fra råd og vejledning, undersøgelser, iværksættelse af foranstaltninger, med mål for indsatsen, inddragelse af børn og unge, familierne, netværk såvel det private som det professionelle, opfølgning og meget mere.
Familierådgivningen er i dag normeret til
25 rådgivere 6 administrative sagsbehandlere og 1 funktionsleder.
Rådgiverne er i dag fordelt inden for følgende arbejdsområder.
Undersøgelsesteam
Forebyggelsesteam
Anbringelsesteam
Ungeteam
Handicapteam
Fordelingen af medarbejdere og indholdet
inden for de 5 teams, kan skifte over tid,
afhængig af, hvor der er særlig behov for
en ekstra indsats.
Du bliver en del af en større kollegagruppe, og du får mulighed for at være med til
at sætte dit præg på det fremtidige arbejde med børn, unge og deres familier.
Vi søger kollegaer, der:
Er uddannet socialrådgivere eller socialformidlere
Er indstillet på teamarbejde og er samarbejdsorienteret i forhold til borgerne,
kollegaerne samt de forskellige arbejdspartnere
Har en respektfuld tilgang til borgerne
og er god til at skabe kontakt og tillid
Har mod på udvikling og kreative løsninger
At du ser muligheder frem for begrænsninger

!%

Socialrådgiver eller socialformidler
til Familierådgivningens handicapteam,
anbringelsesteam og forebyggelsesteam
Er systematisk
Har lyst til det administrative arbejde
som arbejdet også indebærer
Er åben og rummelig har lyst til at
bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø
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Vi kan så til gengæld tilbyde:
Et udfordrende job med alsidige opgaver
– i en moderne organisation med høj
kvalitet
Engagerede og kompetente kollegaer
Arbejde og støtte i et team med funktionsleder som coach
Sagsrelateret supervision
Gode muligheder for faglig og personlig
udvikling
En afdeling med særligt fokus på metodeudvikling
Et tilrettelagt introduktionsprogram for
dig som ny medarbejder
Flere oplysninger
kan indhentes hos Funktionsleder Pia
Nielsen på telefon 49 28 33 87 og på
www.helsingorkommune.dk.
Løn og ansættelsesvilkår
efter overenskomst for socialrådgivere og
socialformidlere samt principperne i Ny
Løn. Udgangspunktet er startløn på trin 33
for socialrådgivere og på trin 33 for socialformidlere. Nyansatte med over 3 års erfaring indplaceres på grundløn trin 35.
Ansøgningsfristen
er den 25. januar 2008 med morgenposten. Ansættelsessamtale forventes at
blive afholdt i uge 5. Ansøgning vedlagt
relevant dokumentation skal sendes til
Social- og Sundhedsforvaltningen
Familie og Handicap afd.
att.: Yvonne Falck
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
eller sendes via e-mail til
yfa43@helsingor.dk, mærket med SOC 38/07.

Helsingør Kommune
www.helsingorkommune.dk

"%

02/01/08 13:47:57

!&

!%

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

Sorø Kommune

Brænder du for at arbejde
med børn og unge?
Har du lyst til at arbejde med børn og familier, og kan
du trives i en travl hverdag i en organisation i udvikling,
så er du måske den ene af de to personer vi søger.
&AMILIERÍDGIVNINGEN SGER TO SOCIALRÍDGIVERESOCIALFORmidlere til børn- og ungegruppen.
Forebyggelse, tidlig indsats og helhedstænkning
med familien i centrum og den enkelte medarbejders
faglighed og tværfagligheden på hele børn- og ungeOMRÍDET ER CENTRALT FOR OS n OG SAMTIDIG RAMMERNE FOR
opfyldelse af anbringelsesreformen og en ny organisation i kommunen.
I den nye organisation, ”Familierådgivningen”, indgår
PPR og sundhedsplejen sammen med sagsbehandlere
og andre aktører i opgaven med at hjælpe de familier
og børn og unge, der har særlige behov. I sagsbehandlergruppen har vi valgt at specialisere arbejdet, således at 11 af de i alt 14 sagsbehandlere arbejder med
udsatte børn og unge, og 3 sagsbehandlere arbejder
MED BRN MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE $E TO STILLINGER ER
i gruppen med udsatte børn og unge.
Vi lægger vægt på udviklingen af et stærkt fagligt miljø,
hvor formel og uformel faglig og kollegial sparring indgår naturligt i dagligdagen. Vi har travlt, men arbejder
også bevidst med målet om et godt arbejdsmiljø.
Vi forventer:
s AT DU ER UDDANNET SOCIALRÍDGIVERSOCIALFORMIDLER
s AT DU HAR LYST TIL AT ARBEJDE MED FAMILIER OG BRN OG
gerne, at du også har erfaring
s AT DU ER I STAND TIL AT SKABE OVERBLIK

s AT DU ER GOD TIL AT KOORDINERE SAMARBEJDE MED SKOLER
INSTITUTIONER Mm
s AT DU KAN BRUGE DIN FAGLIGE VIDEN BÍDE I DET DIREKTE
arbejde i forhold til familierne og i tæt netværksarbejde sammen med egen og andre faggrupper.
Vi tilbyder:
s DYGTIGE OG ENGAGEREDE KOLLEGER
s MULIGHED FOR TVRFAGLIGT SAMARBEJDE SÍVEL INTERNT I
Familierådgivningen som eksternt med skoler, instituTIONER Mm
s EN ARBEJDSPLADS HVOR INDIVIDUELLE LSNINGER FOR BARNETFAMILIEN VGTES HJT
s MULIGHED FOR FAGLIG OG PERSONLIG UDVIKLING
s SUPERVISION
s EN FLAD ORGANISATION MED UDDELEGERING AF ANSVAR OG
kompetence til den enkelte
Lønnen fastsættes efter principperne i NY LØN, hvor
UDGANGSPUNKTET VED  ÍRS ERFARING ER LNTRIN  $ERTIL
kommer et funktionstillæg på kr. 15.000 årligt pr.
31.3.00.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
GRUPPELEDER (ENRIETTE -OGENSEN TLF     MAIL
hem@soroe.dk.
Ansøgning sendes til Sorø Kommune, Rådhusvej 8,
4180 Sorø senest fredag den 18. januar 08 kl. 12.00.
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Sagsbehandler
til Social Behandling
Lejre Kommune søger en sagsbehandler til Social
"EHANDLING 3TILLINGEN ER PÍ  TIMER UGENTLIGT OG ER TIL
BESTTELSE PR  FEBRUAR ELLER SNAREST 3OCIAL "EHANDLING
ER PLACERET SAMMEN MED 3OCIAL $RIFT OG AFDELINGEN BESTÍR
af 14 medarbejdere.
Har du lyst til at løse centrale opgaver for borgere med
misbrugs- og psykiatriske problemstillinger, så har vi stillingen til dig.
Vi søger en medarbejder, der kan
s 9DE RÍD OG VEJLEDNING TIL MÍLGRUPPEN
s )NDSTILLE KOORDINERE OG FLGE OP PÍ SOCIALE TILBUD $ET
kan være indstilling til dag- eller døgntilbud eller til misbrugs- og alkoholbehandling
s %NDVIDERE SKAL DU VARETAGE OPGAVEN MED MODTAGELSE AF
mYGTNINGE
s &ORBEREDELSE AF FRTIDSPENSIONSSAGER OG DELTAGELSE I
pensionsudvalget
s 2ÍD OG VEJLEDNING
Kvalifikationer
s $U ER SOCIALRÍDGIVERSOCIALFORMIDLER
s (AR KENDSKAB TIL OMRÍDET MEN INGEN BETINGELSE
s (AR LYST OG INTERESSE FOR AT ARBEJDE MED OMRÍDERNE
s (AR GODE KOMMUNIKATIONSEVNER
s %R FLEKSIBEL OG KAN ARBEJDE SELVSTNDIGT
Vi tilbyder
s )NTRODUKTION TIL ARBEJDSOMRÍDET
s %T SELVSTNDIGT JOB MED STOR KOMPETENCE
s %NGAGEREDE KOLLEGAER
s 'ODT ARBEJDSMILJ
!FDELINGEN FOR 3OCIAL $RIFT OG 3OCIAL "EHANDLING LIGGER I
(VALS  STATIONER FRA 2OSKILDE n INDEN FOR (4 OMRÍDET
Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og
efter principperne i Ny Løn.
Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du
VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE SOCIAL DRIFTSCHEF ,INDA "RASK PÍ
tlf. nr. 46 46 46 80 eller socialrådgiver Anne Storgaard på
tlf. 46 46 46 72.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning mærket ”Social
"EHANDLINGv SENEST DEN  JANUAR  PÍ ADRESSEN
Lejre kommune, Lyndby Gade 19, Lyndby, Postboks 51,
 +IRKE (YLLINGE $U KAN OGSÍ MAILE DIN ANSGNING TIL
LINB LEJREDK $ER AFHOLDES SAMTALER I UGE 
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Vil du hjælpe KØBENHAVNERNE?

BOCENTRET SUNDHOLMSVEJ

!&

Alkoholbehandler
socialrådgiver/
socialpædagog
6ORDINGBORG +OMMUNES -ISBRUGSCENTER HAR TO AFDELINGER I 6ORDINGBORG
Kommune for at betjene borgere, som har et misbrugsproblem. I den ene
afdeling søges en alkoholbehandler snarest.

Socialrådgiver

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på:
s 'ERNE ERFARING FRA TIDLIGERE STILLINGER MED ALKOHOLBEHANDLING MED SRLIG
FOKUS PÍ BRN I FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER n HERUNDER PÍRRENDE
s !T DER KAN DOKUMENTERES EN TERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE n EVT DEN
kognitive metode.
s !T ANSGEREN KAN ARBEJDE STRUKTURERET mEKSIBELT OG HAR GODE SAMARbejdsevner.
s !T ANSGEREN ER FORTROLIG MED ADMINISTRATIVT ARBEJDE OG IT PÍ BRUGERNIveau.
s !T ANSGEREN ER INDSTILLET PÍ AT VRE MED TIL AT UDVIKLE ALKOHOLOMRÍDET I
kommunen.

Bocentret har plads til 92 hjemløse mænd og kvinder, der har behov for
socialfaglig og pædagogisk støtte til at håndtere de problemstillinger, der
har ført til hjemløshed og social udstødning, fx social tilpasning, psykiske
problemer og misbrug.

Vi kan tilbyde:
s %T KRVENDE MEN PERSONLIGT OG FAGLIGT UDVIKLENDE ARBEJDE
s 0ROFESSIONEL EKSTERN SUPERVISION KURSER OG EFTERUDDANNELSE
s %NGAGEREDE KOLLEGAER
s 'ODE LN OG ANSTTELSESFORHOLD SOM FORHANDLES MED DEN FAGLIGE ORGAnisation i henhold til gældende overenskomst og regler om ny løn.
$ER MÍ PÍREGNES AT ARBEJDE I MINDRE OMFANG UDEN FOR ALMINDELIG ARBEJDStid.

Har du lyst til at arbejde med hjemløse brugere og til at indgå i et
løsnings- og helhedsorienteret teamsamarbejde?
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VORDINGBORG
KOMMUNE

Vi søger en erfaren, engageret og empatisk socialrådgiver. Du får en
arbejdsdag, du i høj grad selv kan tilrettelægge, på en arbejdsplads i udvikling, som du kan være med til at præge.
Stillingen er på fuld tid fra 1. marts 2008.
For yderligere information, kontakt socialrådgiver Wilfried Lauritzen på
tlf. 3317 6692.
Ansøgningsfrist 18. januar 2008.

Ansættelsessamtaler vil foregå den 29.1.2008.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse på tlf. 5535
 TIL CENTERLEDER +AJ "ENGTSEN OG ALKOHOLBEHANDLER 3ANNE #HRISTENSEN
Skriftlig ansøgning med bilag modtages senest torsdag den 24.1.2008 kl.
12.00 på
Vordingborg Kommunes Misbrugscenter, Valdemarstorvet 1 - 2. sal,
4760 Vordingborg

'REVE +OMMUNE

Københavns Kommune ser mangfoldighed
som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres
særlige baggrund, personlighed og evner.

KØBENHAVNS
KOMMUNE
Socialforvaltningen
www.kk.dk/job

Socialrådgiver/-pædagog
Platangårdens Ungdomscenter, Vordingborg

Afdelingen for ambulantbehandling søger konsulent til tidsbegrænset stilling.

(AR DU LYST TIL AT ARBEJDE I EN
VISIONR ORGANISATION
SÍ BLIV OPFLGNINGSRÍDGIVER I 'REVE +OMMUNE
6I ARBEJDER HELE TIDEN MED AT FORBEDRE VORES METODER SÍ VI KAN
HJLPE BORGEREN HURTIGT TILBAGE I ARBEJDE $ERFOR HAR VI TILFRT mERE RES
SOURCER TIL SYGEDAGPENGEOMRÍDET
$U SKAL BLANDT ANDET SAMARBEJDE MED +OMPETENCE+OMPAGNIET
SOM TILBYDER SRLIGT TILRETTELAGTE FORLB
6I TILBYDER FAGLIGT DYGTIGE KOLLEGAER EN UFORMEL OMGANGSTONE KOLLE
GIAL SUPERVISION OG STOR KOMPETENCE
,YDER DET SPNDENDE SÍ LS MERE OM JOBBET PÍ WWWGREVEDK

Konsulenten skal varetage såvel socialpsykiatriske som misbrugsrelaterede opgaver.
Stilling er som udgangspunkt geograﬁsk placeret på Lolland med
kontorfaciliteter i Nakskov.
Ansøgningsfrist onsdag d. 23. januar 2008 med morgenposten.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt d. 25.og 29. januar 2008.
Se uddybende stillingsopslag på www.regionsjaelland.dk eller
www.ungcenter.dk

Ansøgning stiles til:
Platangårdens Ungdomscenter
Præstegårdsvej 8
4760 Vordingborg

www.regionsjaelland.dk

6I ER EN DYNAMISK ARBEJDSPLADS HVOR BORGERTILFREDSHED KVALITET OG
MEDARBEJDERNES FAGLIGE OG PERSONLIGE UDVIKLING STTES I HJS
DET

"(
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Søg dit nye job på www.ballerup.dk/job

Sygedagpengeteam - Spændende udviklingsmuligheder
Rådgivere til Sygedagpengeteam i Jobcenter Ballerup
Jobcenter Ballerup søger socialrådgivere, socialformidlere eller
kommunomer til Sygedagpenge-teamet.
Vi søger henholdsvis en rådgiver til en fast stilling og en
barselsvikar, 37 timer ugentligt hver. Den faste stilling er en
opnormering og er til besættelse start snarest muligt. Barselsvikariatet er til besættelse pr. 1. marts 2008. Vikariatet er foreløbigt af 6 måneders varighed med mulighed for forlængelse.

Varierende arbejdsopgaver
Vores arbejde består i opfølgning og afklaring af sygedagpengemodtagere. Endvidere lægger vi uddannelsesplaner og indstiller
til revalidering og fleksjob, samt afklarer sager i forhold til
førtidspension.
Med det stigende antal sygedagpengemodtagere skal vi i projektorienteret form i gang med at videreudvikle vores indsats, og
det kan du være med til at præge.
Godt arbejdsmiljø og opmærksomme kollegaer
Vi er et dygtigt og engageret team, der kan lide udfordringerne
i vores arbejde. Vores arbejdsdag er præget af godt humør, og
vi er meget opmærksomme på hinanden og gode til sammen at
få løst opgaverne.
Vi lægger vægt på opgaveløsninger på et højt fagligt niveau i
et positivt og overskueligt arbejdsmiljø, der rummer mulighed
for faglig og personlig udvikling. Vores samarbejde udmønter
sig gennem supervision og arbejdsgrupper.
Vi samarbejder med en række interne og eksterne projekter, og
vi har let adgang til konsulentbistand og faglig støtte.

Vi forventer, at du
tBSCFKEFSTZTUFNBUJTLPHIBSPWFSCMJLPHTÌJQSFTTFEF
situationer
tCÌEFLBOBSCFKEFTFMWTUOEJHUPHTPNEFMBGFUUFBN
tIBSHPEFLPNNVOJLBUJPOTPHTBNBSCFKETFWOFS
tFSCFLFOEUNFEPHIVSUJHUJMBUTUUFEJHJOEJMPWHJWningen
tIBSFUHPEUIVNSPHFUQPTJUJWU IFMIFETPSJFOUFSFU
menneskesyn
tTUUFSGPLVTQÌSFTTPVSDFSPHQPUFOUJBMFS
tFSQTZLJTLSPCVTU
Vi har tidligere haft gode erfaringer med ansættelse af nyuddannede socialrådgivere. Ønsker du som nyuddannet at afprøve
området, kan et barselsvikariat være en god mulighed.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse
til teamleder Hanne Gry, tlf. 4477 6500.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principperne i Ny Løn efter aftale med forhandlingsberettiget organisation.
Ansøgningsfrist: 25. januar 2008.
Ansættelsessamtalerne forventes at finde sted den 28. og
29. januar 2008.
Send din ansøgning + CV til: Jobcenter Ballerup, Baltorpvej 156,
2750 Ballerup. Husk at markere konvolutten med jobnummer:
08-007.

Vi tilbyder
tTZTUFNBUJTLPQMSJOH
tFOBNCJUJTBSCFKETQMBET
tEZHUJHFPHFOHBHFSFEFLPMMFHFS
tMFEFMTFTNTTJHTUUUF
tFOUSBWMPHVEGPSESFOEFIWFSEBH
tFLTUFSOTVQFSWJTJPOJHSVQQF
tOZJOESFUUFEF MZTFPHSHGSJMPLBMFS
tGSJLBGGFUFPHHSBUJTBEHBOHUJMNPUJPOTSVN
tGSVHUPSEOJOHQÌGPSTHTCBTJT

#
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Læs mere om jobbene og send din ansøgning online

www.ballerup.dk/job
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til Familierådgivningen i Guldborgsund
Kommune pr. 1. marts 2008

Nedenstående stilling genopslås for
at nå et bredere ansøgerfelt

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

Familieafdelingen er organisatorisk
placeret under børn/skole og kulturområdet, og består af 2 enheder
- familierådgivningen samt tilsynsenheden. Familierådgivningen er
normeret med 30 socialrådgivere/
socialformidlere.
Arbejdsopgaver:
5nGJLYQLQJRJYHMOHGQLQJVDPWVDJVbehandling i henhold til den sociale
lovgivning inden for familie-/børneog ungeområdet
XGI UGLJHOVHDIXQGHUV¡JHOVHU
LY UNV WWHOVHRJRSI¡OJQLQJDIIRUHbyggende foranstaltninger
DQEULQJHOVHDIE¡UQRJXQJH
XGIRUPQLQJRJO¡EHQGHRSI¡OJQLQJDI
handleplaner
NRRUGLQHULQJRJWY UIDJOLJWVDPDUEHMGH
Vi forventer, at du
HUXGGDQQHWVRFLDOUnGJLYHUIRUPLGOHU
KDUHUIDULQJRJJHUQHHIWHUXGGDQQHOVH
inden for børne- og familieområdet
PRGHQKHGRJVW\UNHWLODWLQGJnL
VY UHVRFLDOHSUREOHPVWLOOLQJHU
NDQVWUXNWXUHUHRJSULRULWHUHDUEHMGHW
samt lide at have travlt
NDQDUEHMGHVHOYVW QGLJWV\VWHPDtisk og helhedsorienteret
HUJRGWLODWVNDEHHQnEHQRJIRUGRPVIULGLDORJVDPWLQGJnLWY UIDJOLJWVDPDUEHMGHVnYHOLQWHUQWVRP
eksternt
KDUNHQGVNDEWLOHGESnEUXJHUQLYHDX
RJIODLUIRUGHWDGPLQLVWUDWLYHDUEHMGH
Vi kan tilbyde:
HWVS QGHQGHMREPHGPDQJHXGIRUdringer
IDJOLJNROOHJLDOVW¡WWHIUDG\JWLJHRJ
engagerede kollegaer
PXOLJKHGIRUDWSnYLUNHWLOUHWWHO JJHOVHQDIDUEHMGHW
VXSHUYLVLRQ
IOHNVWLGVRUGQLQJ
$UEHMGVWLGHQHUWLPHUXJHQWOLJ
Løn og ansættelse:(IWHUJ OGHQGH
overenskomst.
Har du spørgsmål eller ønsker flere
oplysninger, er du velkommen til at
kontakte teamleder Anne-Grethe Patin
SnWOIHOOHUWRYKROGHU
7ULQH%HUJHU3HGHUVHQSnWOI
PRELO
Ansøgningsfrist: 
$QV¡JQLQJEHGHVP UNHW%6.
Ansøgning med dokumentation for
XGGDQQHOVHRJWLGOLJHUHEHVN IWLJHOVH
IRUHWU NNHUYLDWGXVHQGHURQOLQHSn
HPDLODGUHVVH
born-skole-kultur@guldborgsund.dk.
Har du ikke internetadgang, kan du
sende din ansøgning til Guldborgsund
.RPPXQH%¡UQ6NROH.XOWXU3DUNYHM
1\N¡ELQJ)

www.guldborgsund.dk

!&

Familieplejekonsulent
i specialområdet
Familieprojektet har gennem 25 år specialiseret sig i familieplejeanbringelser og konsulentbistand til kommuner vedr. spæde, små og
STRRE BRN SAMT FAMILIER MED MISBRUG OGELLER PSYKISKE LIDELSER
$ER ER GET EFTERSPRGSEL PÍ DISSE SPECIALISEREDE YDELSER OG
Familieprojektet udvider med en konsulentstilling pr.1.3.2008 eller
snarest - foreløbig for et år, men med mulighed for forlængelse.
Vi søger en kompetent kollega, der i egen bil kan varetage anbringelse, tilsyn, koordinering samt supervisions- og udviklingsopgaver.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC
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Socialrådgiver/
socialformidler

$U HAR VIDEN OM SMÍBRN ANBRINGELSES OG FORVALTNINGSERFARING
samt erfaring fra projekt- og udviklingsarbejde.
$U HAR KOMPETENCER I FORHOLD TIL BRN MED BEHANDLINGSBEHOV
observation og udvikling af indsatsen samt om børns samvær med
psykisk dårligt fungerende forældre.
$U ARBEJDER SELVSTNDIGT OG FLEKSIBELT OG HAR SKRIFTLIG OG MUNDTLIG
FORMIDLINGSKOMPETENCE $U VIL INDGÍ I EN PERSONALEGRUPPE PÍ 
konsulenter og en leder. Vi ser frem til at høre om dine muligheder
for at matche jobbet.
Læs mere på vores hjemmeside www.familieprojektet.dk og rekvirer vort materiale og udbyggede stillingsopslag ved henvendelse
TIL LEDER "IRGITTE (ELMSTEDT
TLF     ELLER "IRGITTE FAMILIEPROJEKTETDK
Vi skal have din ansøgning senest mandag den 21.1.2008 kl. 12 pr.
post eller e-mail.
$ER ER ANSTTELSESSAMTALER I SLUTNINGEN AF SAMME UGE 

Familieprojektet, Mimersgade 47, 5., 2200 Kbh. N.

Sygedagpenge i privat konsulentﬁrma
Er du socialformidler/-rådgiver eller har du lyst til og mod på oplæring i at behandle
sygedagpengesager.
Cortex er en privat konsulentvirksomhed der arbejder med sygedagpengesager over hele
landet – arbejdet foregår i samarbejde med PK-vikar. Vi har særdeles gode resultater på
området, og forventer over de nærmeste år at udvikle Cortex og PK-vikar til at være de
førende virksomheder på sygedagpengeområdet. Pt. mangler vi medarbejdere i region
Østjylland og Hovedstaden, men modtager meget gerne ansøgninger fra hele landet.
Vi søger to typer af medarbejdere.
s $U HAR KOMPETENCER OG ERFARINGER DER STTER DIG I STAND TIL AT VARETAGE ARBEJDET MED
sygedagpengesager.
s $U HAR KOMPETENCER MED FX ARBEJDE MED KONTANTHJLPSSAGER ELLER LIGN SAMT MOD PÌ
OG LYST TIL AT INDGÌ I EN OPLRINGSPROCES SOM STTER DIG I STAND TIL AT TAKLE SYGEDAGpengesager.
6I TILBYDER ET ENGAGERET OG LRENDE MILJ MED STOR MULIGHED FOR UDVIKLING AF KOMPETENCER
der peger i mange retninger. Jobbene indebærer stor selvstændighed og handlefrihed, og vi
forventer at vores medarbejdere er i stand til, dels at arbejde fokuseret og selvstændigt med
opgaverne, dels at indgå i de teambaserede sammenhænge som skal være med til at
videreudvikle den samlede indsats. Vi tilbyder en fast løn svarende til den overenskomstmæssige suppleret med bonusordning. Hvis dette har gjort dig interesseret, så send en
MAIL TIL CB CORTEXWEBDK
$U KAN FÌ YDERLIGERE OPLYSNINGER
hos Charlotte Bødker – 6163 8611
Cortex Jobservice
Grønttorvet 6
2500 Valby
Tlf. 75688011
WWWCORTEXWEBDK
#
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Glostrup Kommune
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Social- og sundhedsforvaltningen
Social Service

Glostrup Kommune søger 2 handicaprådgivere
Handicaprådgiverne skal være med til at etablere
kommunens nye handicapafsnit.
Har du faglige kompetencer inden for handicapområdet, og trives du optimalt i et dynamisk og
visionært arbejdsmiljø?
Så er arbejdet som handicaprådgiver hér i kommunen jobbet, der vil indfri dine forventninger såvel
personligt som fagligt.
For at styrke indsatsen over for børn og voksne
med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og sætte yderligere fokus på den helhedsorienterede sagsbehandling skal der etableres et
handicapafsnit. Handicapafsnittet skal varetage
sagsbehandlingen for børn og voksne med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

s 3ER EN UDFORDRING I AT UDVIKLE OG UDBREDE DEN
faglige viden på handicapområdet
s %N NDVENDIG LYST TIL TVRFAGLIGT SAMARBEJDE
Vi tilbyder:
s %N GOD OG UDVIKLENDE ARBEJDSPLADS
s &AGLIG SPARRING FRA KOLLEGER OG LEDER
s &AGLIGE UDFORDRINGER MED INDmYDELSE PÍ ARBEJDET
s $ELTAGELSE I RELEVANTE EKSTERNE KURSER
s %N ARBEJDSPLADS DER LIGGER  MINUTTER FRA 3 TOGSstation
$U KAN LSE MERE OM 'LOSTRUP +OMMUNE PÍ HJEMmesiden www.glostrup.dk.
Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henVENDELSE TIL AFSNITSLEDER 3USANNE -ONIN PÍ TELEFON
43 23 65 04.

Handicapafsnittet er organisatorisk tilknyttet Social
Service, og stillingerne er på 37 timer om ugen.

Løn og ansættelsesforhold fastsættes med udgangspunkt i Ny Løn.

Dine arbejdsopgaver vil være:
s 2ÍD OG VEJLEDNING TIL FAMILIER MED HJEMMEBOende børn med vidtgående handicap, tildeling af
merudgifter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
SAMT AmASTNING
s 2ÍD OG VEJLEDNING TIL VOKSNE MED HANDICAP ELLER
varige lidelser, tildeling af merudgifter, visitation
til: dag- og botilbud, hjemmevejledning, hjælpere,
kontaktperson, ledsagerordning, specialundervisning.
s 3AGSBEHANDLING OPFLGNING OG ADMINISTRATION PÍ
sager, der vedrører målgrupperne børn og voksne
med et vidtgående handicap eller varige lidelser.

Ansøgningsfrist den 23. januar.
Ansøgningen sendes til:
Glostrup Kommune
Social Service
!TT !FSNITSLEDER 3USANNE -ONIN
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
-RK (ANDICAPRÍDGIVER
Ansættelsessamtaler bliver afholdt den 28. og 29.
januar.

Vi forventer:
s +VALIlCERET SOCIALFAGLIG INDSIGT
s 'ODE SAMARBEJDSEVNER
s +ENDSKAB TIL RELEVANT LOVGIVNING

#!
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Ledig stilling som
socialrådgiver
i Distriktspsykiatrien
6I HAR EN LEDIG STILLING I $ISTRIKTSPSYKIATRIEN I 2DOVRE PÍ 
timer til besættelse pr. 1. marts 2008.
$ET DISTRIKTSPSYKIATRISKE TEAM BESTÍR AF EN OVERLGE TO
distriktssygeplejersker, en psykolog, en socialrådgiver og en
lægesekretær. Teamet er ansat under direktionen på Psykiatrisk Center Glostrup. Læs mere om afdelingen på www.
REGIONHDKPSYKIATRIVIRKSOMHEDEN
Teamet arbejder tværfagligt, og hovedopgaven er modtagelse
af patienter til ambulant psykiatrisk visitation, undersøgelse
og behandling.
$ER ER ET TT SAMARBEJDE MED DET TILKNYTTEDE SENGEMODUL
socialrådgiverkolleger og socialpsykiatrien.
Distriktspsykiatrien under Psykiatrisk Center Glostrup er under
omorganisering, og det forventes, at Distriktspsykiatrien i
Rødovre lægges sammen med Distriktspsykiatrien i Glostrup/
Albertslund i løbet af 2008.
Vi tilbyder:
Et spændende job med meget varierende funktioner. Vi søger
en socialrådgiver, der har lyst til at indgå i teamet med henblik
på selvstændigt at varetage de mangeartede socialrådgiverfaglige arbejdsopgaver, at være kontaktperson og indgå i det
tværsektorielle samarbejde. Herudover vil du også blive en
del af en dygtig og engageret socialrådgivergruppe i Psykiatrisk Center Glostrup.
Vi søger en uddannet og fagligt kompetent socialrådgiver
med:
s ET SOLIDT KENDSKAB TIL DEN SOCIALE LOVGIVNING
s ET INDGÍENDE KENDSKAB TIL DET SOCIALE SYSTEM
s GODE SAMARBEJDSEVNER
s mEKSIBILITET OVERBLIK OG HUMOR
s KENDSKAB TIL ELEKTRONISK TEKSTBEHANDLING 7ORD
s LYST OG EVNE TIL TVRFAGLIGT OG TVRSEKTORIELT SAMARBEJDE
s EN KREATIV OG PROFESSIONEL INDSTILLING TIL SOCIALRÍDGIVERARBEJdet
s LYST TIL AT ARBEJDE SOM KONTAKTPERSON
s OG GERNE MEN INGEN BETINGELSE MED PSYKIATRISK ERFARING
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst - ny
løn-principper, hvilket betyder i forhold til kvalifikationer, funktioner og på længere sigt resultater.
Vi glæder os til at høre fra dig, og du er meget velkommen til
at kontakte ledende socialrådgiver Lars Ahlstrand på tlf. 43
   ELLER OVERLGE "ERIT "ARNETT PÍ TLF    
Send din ansøgning med dokumentation for uddannelse
samt oplysning om tidligere beskæftigelse til ledende socialrådgiver Lars Ahlstrand, Psykiatrisk Center Glostrup, Nordre
Ringvej 69, 2600 Glostrup senest d. 21.1.2008 kl. 12.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4.
Et af målene i Region Hovedstadens personalepolitik er
ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap
eller religion. Det sikres bl.a. gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.

!&

Psykiatrisk Center Glostrup
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Psykiatrivirksomheden

markman as søger
engagerede socialrådgivere og
socialformidlere til vores aktiviteter i
Odense og i hovedstadsområdet
Gennem mere end 15 år har vi arbejdet med ledige i alle matchkategorier. Uanset målgruppe og forløbstype er målet udslusning
til beskæftigelse. Alternativt afklaring til anden forsørgelse. Inden
for alle områder etablerer vi med kort varsel forløb på enkeltpladser eller hold.
Vores aktivitetsniveau er konstant stigende, og det er derfor vigtigt for os at få ansat flere konsulenter, så jobcentrene konstant er
tilfredse med samarbejdet. Vi er kendt for kvalitet i vores ydelser,
og det vil vi blive ved med at være.
Dine arbejdsopgaver
$U SKAL SAMMEN MED VORES DYGTIGE KOLLEGER PLANLGGE OG
AFVIKLE FORLB FOR BORGERE $U SKAL MOTIVERE OG VEJLEDE I RELATION TIL
borgerens fremtidige plads på arbejdsmarkedet. Frem for alt skal
du gennem dit kvalificerede arbejde sikre, at borgeren ender i den
rigtige jobfunktion og i en langtidsholdbar løsning, så borgere og
jobcentre oplever, at vi har gjort en forskel.
$U SKAL VRE MED TIL AT SIKRE ET GODT SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE $ERFOR FÍR DU SAMMEN MED KOLLEGERNE I VORES TEAM ANSVAR FOR
at sikre en høj kvalitet i vores kommunikation med jobcentrene.
Dine kvalifikationer og kompetencer
%MPATI ER NGLEORDET $U SKAL KUNNE SKABE RELATIONER TIL BORGERE
SAMT TIL SAGSBEHANDLERE I JOBCENTRENE $U SKAL KUNNE SE MULIGheder frem for begrænsninger, og det er vigtigt at du kan arbejde
selvstændigt og er god til at strukturere dit arbejde.
$U SKAL VRE UDDANNET SOCIALRÍDGIVER ELLER SOCIALFORMIDLER OG
have min. 2-3 års erfaring med kontanthjælpsmodtagere, primært
matchgruppe 4-5. Til stillingerne i Odense er det en fordel hvis du
har erfaring med sprogtræning af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Hvis du kan kombinere ovenstående områder
med undervisningserfaring og erfaring som virksomhedskonsulent, vil det være helt perfekt.
Vi tilbyder dig et fantastisk arbejdsmiljø
Kollegial supervision er en selvfølge. Vi arbejder med frihed under
ansvar i en meget flad struktur med fleksible arbejdstider og en
varierende hverdag. Konkurrencedygtig lønpakke med pensionsordning samt mulighed for faglig udvikling.
(AR DU SPRGSMÍL KAN DU KONTAKTE AFDELINGSCHEF -ORTEN 4ORP PÍ
TLF     $U BEDES SENDE DIN ANSGNING MED CV PR MAIL
senest fredag den 18. januar på: mt@markman.dk. Skriv ”konsulent Sjælland” el. ”konsulent Odense” i emnefeltet, afhængigt af
hvor du søger. Tiltrædelse senest 1. marts. Vi glæder os til at høre
fra dig!

markman rekruttering & genplacering
markman rekruttering & genplacering as indgår i markman gruppen, der i alt har 70 ansatte. Vi arbejder med rekruttering, fastholdelse, udvikling og genplacering af medarbejdere.
Vi har kontorer i Aalborg, Århus, Lyngby samt en række andre
steder i landet.

markman rekruttering & genplacering as
www.markman.dk
#"
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Socialrådgiver/socialformidler
TIL BØRN- OG UNGEAFSNITTET I
HANDICAPAFDELINGEN I ASSENS KOMMUNE
-YNDIGHEDSFUNKTIONEN I HANDICAPAFDELINGEN
i Assens Kommune har pr. 1. februar 2008
eller hurtigst muligt derefter en ledig stilling
SOM SOCIALRÍDGIVERSOCIALFORMIDLER  TIMER
ugentlig inden for børn- og ungehandicap.
Assens Kommune er pr. 1. januar 2007 en
fusion mellem 6 kommuner, og myndighedsfunktionen består derefter af 8 soCIALRÍDGIVERE FORDELT MED  PÍ HHV BRN 
unge-handicapområdet og 4 på voksenhandicapområdet.
$IN NYE ARBEJDSPLADS VIL FYSISK VRE PLACERET
I (ANDICAPAFDELINGEN PÍ -LLEBAKKEN 
5690 Tommerup de næste par år.
Vi tilbyder
s ET GODT SAMARBEJDE MED ERFARNE KOLLEGER I
et tæt tværfagligt miljø
s MULIGHED FOR AT VRE MED TIL AT VIDEREUDvikle myndighedsafdelingen i handicapafdelingen
Stillingsindhold
s RÍDGIVNINGVEJLEDNING TIL FORLDRE MED
børn og unge med nedsat funktionsevne
eller kronisk og langvarig lidelse
s BEHANDLE ANSGNINGER VEDRRENDE MERUDgifter, dækning af tabt arbejdsfortjeneste
samt ledsageordning
s KOORDINERE INDSATSEN OVER FOR BARNETDEN
unge
s UDARBEJDE SOCIALFAGLIGE UNDERSGELSER IHT
Serviceloven
s IVRKSTTE FORANSTALTNINGER SOM ER NDVENDIGE PGA BARNETSDEN UNGES NEDSATTE
FUNKTIONSEVNE AmASTNING TILSKUD TIL KOST 
efterskoleophold, anbringelse uden for
hjemmet, herunder udarbejdelse af handleplaner
##
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s OPFLGNING OG LBENDE EVALUERING I SAgerne
s TVRFAGLIGE MDER SÍVEL INTERNT SOM EKSternt
Vi forventer, at du
s HAR ERFARING INDEN FOR OMRÍDET
s HAR GODE KOMMUNIKATIONSEVNER BÍDE
skriftligt og mundtligt
s ER KONSTRUKTIV POSITIV OG mEKSIBEL
s HAR EVNE TIL AT INSPIRERE OG MOTIVERE
$A VI HAR EN TRAVL HVERDAG LGGER VI VGT
på, at du er i besiddelse af evnen til at
sprede glæde, godt humør, har gåpåmod og
et positivt menneskesyn.
$ET VIL VRE EN FORDEL HVIS DU HAR FLAIR FOR )4
KENDSKAB TIL +-$ BRN OG VOKSEN SYSTEM
OG +-$ SAG
Løn og ansættelsesvilkår forhandles efter
principperne i Ny løn i henhold til gældende
overenskomst. Straffeattest skal indhentes,
før ansættelse kan finde sted.
Vil du høre nærmere om jobbet, så ring til
SOCIALRÍDGIVER "IRGITTA 2OMAN PÍ TLF 
 ELLER SOCIALRÍDGIVER !NNE -ARIE 0LOUG
Holm på tlf. 6474 7144.
Samtale forventes afholdt onsdag den
30.1.2008.
Skriftlig ansøgning mærket jobnr. 1047 sendes, så den er fremme senest den 24. januar
2008 kl. 8.00, til:
Assens Kommune
Løn og Personale
7ILLEMOESGADE 
5610 Assens
stilling@aasens.dk

##
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Faglig koordinator
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Job i Vejen Kommune
Børneafdelingen, Vejen Kommune
Stilling til besættelse snarest muligt i familiegruppen. Familiegruppen består af 12 myndighedsrådgivere, 5
anbringelseskonsulenter og 8 familiekonsulenter/hjemmehosser og 1 koordinator. Familiegruppen er en del af
Børneafdelingen, der udover Familiegruppen består af Psykologenheden og Dagpasningen.
Børneafdelingen er fysisk placeret på Områdekontor Rødding..
Familiegruppen yder støtte og vejledning til familier med børn og unge med særlige behov.
Familiegruppens arbejde prioriterer forebyggelse, tidlig indsats og helhedstænkning – jfr. Kommunens
sammenhængende børnepolitik
Som faglig koordinator skal du

Vi forventer, at du

være faglig sparringspartner for medarbejderne i
familiegruppen

er engageret i børne- og familieområdet,

være tovholder i team- og visitationsmøder
være med til udvikle arbejdet indenfor området
indgå i koordineringen og udviklingen af samarbejdet
såvel internt som eksternt
være ajour med ny lovgivning
medvirke til udvikling af nye projekter indenfor
området
samarbejde med økonomiafdelingen vedr. budget og
regnskab

har et indgående kendskab til lovgrundlaget og
metoder i børnefamiliearbejdet
har evne til at formidle din faglige viden og arbejde
tværfagligt
er parat til at arbejde selvstændigt og er
handlekraftig
tænker analytisk, arbejder systematisk, kan prioritere
har en anerkendende tilgang til borgere og
medarbejdere
fokuserer på ressourcer frem for begrænsninger

være medansvarlig for faglig og personalemæssig
udvikling af familiegruppen
være initiativrig, udviklingsorienteret og engageret.
Du vil få
et udfordrende og spændende arbejdsområde
en travl og uforudsigelig hverdag
en organisation i udvikling
engagerede medarbejdere
løn efter principperne i Ny Løn.
Hør mere hos afd. chef Hans Erik Nielsen, tlf. 7996 6300 .
Ansøgningen sendes til Vejen Kommune, Rådhuset, 6600 Vejen eller via e-mail til
mh@vejenkom.dk.
Ansøgningsfrist 18. januar 2008.

Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
Telefon: 7996 5000
E-mail: post@vejenkom.dk
www.vejenkom.dk
#$

64441_SR1jobombr.indd 45

02/01/08 13:48:03

!%

!&

Børne- og Unge Rådgivningen i FaaborgMidtfyn Kommune søger Børne- og unge
socialrådgiver 37 t / uge pr. 1. februar 2007
eller snarest derefter.
Fagsekretariatet Børne- og Ungerådgivningen
er en tværfaglig sammensat rådgivning, fysisk
placeret i område (Nord, Midt og Syd).
De 3 områder omfatter myndighedssocialrådgivere med tilhørende pædagogiske rådgivere, PPR-funktioner, familierådgivere samt
Børnehuse.
Herudover understøttes Børne- og Unge
Rådgivningen af sundhedsplejersker, kommunallæge, SSP-konsulenter, handicapsocialrådgivere, samt et tilsynsteam indeholdende bl.a.
familieplejekonsulenter.
Vi vægter højt, at der arbejdes tværfagligt
og struktureret, idet vores tankegang er, at
familierne skal hjælpes hurtigst muligt og
tidligst muligt. Basisteamene (socialrådgivere,
sundhedsplejersker og psykologer) er derfor
fysisk placeret sammen i fælles kontorer.
Har du lyst til og mod på at arbejde i en
Børne- og Unge Rådgivning:
9Hvor al vores virksomhed tager afsæt i den
vedtagende Børne- og ungepolitik.
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9Hvor værdier som engagement, ansvarlighed, kvalitet, samarbejde, ærlighed, nærvær
og troværdighed, vægtes højt.
9Hvor vi løbende uddanner dig i nye socialfaglige metoder herunder bl.a. familierådslagning.
Det er en selvfølge for os, at du er stærk i
børne- og unge områdets lovgivning og kan
varetage myndighedsområdet.
At du kan indgå ligeværdigt i dit tværfaglige
sammensatte basis-team. At du kan skabe
værditilvækst hos borgerne via din tværfaglige reﬂeksion på alle niveauer og at du ﬁnder
det spændende at medvirke til udvikling af
nye metoder samt spændende arbejdsfællesskaber.
Vi vægter, at du er fuld af ”gå-på-mod”, har
lyst til at lære og har et godt humør.
Stillingen refererer til gruppelederen i
området, og vi er særdeles interesserede i
ansøgere, der ﬁnder nytænkning og tværfaglige metoder samt målrettet forsøgsarbejde
spændende.
Løn i henhold til gældende overenskomst.

9Hvor vi fokuserer på børnenes - og den
udvidede families ressourcer.

Hvis du er interesseret i yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte
konst.gruppeleder Dorte Hansen på tlf.
72 53 30 20 eller via e-mail:
dobr@faaborgmidtfyn.dk

9Hvor vi ser børn i problemer ikke med
problemer.

Ansøgning med relevante bilag fremsendes
til:

9Hvor vi leger med spændende ideer til videreudvikling af det tværfaglige samarbejde.
Ideen er, at der skal gøres ”det der virker”
i forhold til familierne, hvor dit initiativ
værdsættes, og hvor din kompetence i
de enkelte sager er stor, samtidig med at
din samlede jobproﬁl er klart deﬁneret og
overskuelig.

Dorte Hansen, Børne- og Unge Rådgivningen, Mellemgade 15, 5600 Faaborg,
mrk. Ansøgning socialrådgiver.

9Hvor ledelsens værdier er klart formuleret.
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Socialrådgiver
til Børne- og Unge Rådgivningen
Faaborg-Midtfyn Kommune

Ansøgningen skal være os i hænde senest d.
22-01-08 kl. 12:00
Ansættelsessamtaler afholdes d. 28-01-08.
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6I MANGLER  SOCIALRÍDGIVEREKONTORUDDANNEDE DER ER
klar til et udfordrende og engagerende job i Jobcenter
&AABORG -IDTFYN
Har du lyst til at arbejde i Sygedagpengegruppen, hvor vi
arbejder projektorienteret, hvor arbejdsområderne forandres løbende?
*OBCENTER &AABORG -IDTFYN HAR IVRKSAT EN OFFENSIV INDsats med et visitationsteam, der tidligt risikovurderer og
tager kontakt til den sygemeldte og samarbejdspartnere
(arbejdsplads, a-kasse, læger m.v.).
Indsatsen optimeres hele tiden, og opgaverne bliver derfor løbende ændret.
Stillingerne er 37 timer pr. uge med ansættelse 1. februar
2008 eller snarest.
Dine hovedopgaver:
s )NDIVIDUEL HELHEDSORIENTERET SAGSBEHANDLING I SYGEDAGpengesager
s 3AMARBEJDE MED PRAKTISERENDE LGER
s !RBEJDSFASTHOLDELSE OG VIRKSOMHEDSREVALIDERING I SAMarbejde med arbejdsgivere, faglige organisationer og
sygedagpengegruppens virksomhedskonsulenter
s )NDGÍ I UDVIKLING AF NYE METODER INDEN FOR OMRÍDET
Hvilke forventninger har vi til dig:
s $U ER GOD TIL DIALOGEN MED BORGEREN n OGSÍ I KONmIKTfyldte situationer
s $U HAR mAIR FOR DET ADMINISTRATIVE SAGSARBEJDE
s $U KENDER ARBEJDSEVNEMETODEN OG RESSOURCEPROlLEN
s $U FORMÍR AT ARBEJDE TVRFAGLIGT
Vi kan tilbyde dig:
s %NGAGEREDE OG DYGTIGE KOLLEGAER MED GODT HUMR
s 4EAMWORK MED GOD FAGLIG STTTE
s -ULIGHED FOR PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING
s %T GODT ARBEJDSKLIMA

der er klar til et udfordrende og engagerende
job med integration og aktivering af
udlændinge i Jobcenter Faaborg-Midtfyn
Har du lyst til at arbejde i Aktiverings- og Integrationsgruppen, hvor vi arbejder projektorienteret, og hvor
arbejdsområderne løbende forandres?
*OBCENTER &AABORG -IDTFYN IVRKSTTER EN OFFENSIV OG
helhedsorienteret indsats for udlændinge og kontanthjælpsmodtagere match 4-5.
Stillingen er 37 timer pr. uge med ansættelse 1. februar
2008 eller snarest.
Dine hovedopgaver:
s *OB OG UDDANNELSESORIENTERET ARBEJDE MED mYGTNINGE
udlændinge
s )NDIVIDUEL HELHEDSORIENTERET SAGSBEHANDLINGOPFLGNING
AF PRIMRT mYGTNINGE OG UDLNDINGE MEN OGSÍ KONTANThjælpsmodtagere
s 4T SAMARBEJDE MED !KTIVERINGS OG 2EVACENTRET OM
aktiveringsforløb
s 3AMARBEJDE MED 3OCIAL OG 9DELSESKONTORET OM BEhandlingsplaner
s )NTEGRATIONSKONTRAKTER OG RESSOURCEPROFILER
Hvilke forventninger har vi til dig:
s $U ER GOD TIL DIALOGEN MED BORGEREN n OGSÍ I KONmIKTfyldte situationer
s $U HAR KENDSKAB TIL SAGSBEHANDLING AF UDLNDINGE OG
kontanthjælpsmodtagere samt arbejde med tolk
s $U HAR mAIR FOR ADMINISTRATIVT SAGSARBEJDE
s $U FORMÍR AT ARBEJDE TVRFAGLIGT
s $U HAR INTERESSE FOR ARBEJDET MED UDLNDINGE
Vi kan tilbyde dig:
s %NGAGEREDE OG DYGTIGE KOLLEGAER MED GODT HUMR
s 4EAMWORK MED GOD FAGLIG STTTE
s %T GODT ARBEJDSKLIMA
s -ULIGHED FOR PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at
kontakte: Gruppeleder Eva Terkelsen, evte@faaborgmidtfyn.dk, 7253 7031, afdelingsleder Christel Scott Hansen,
csh@faaborgmidtfyn.dk, 7253 7021, eller jobcenterchef
Svend Skipper, svsk@faaborgmidtfyn.dk, 7253 7003.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Gruppeleder Anne Lund, anlu@faaborgmidtfyn.dk,
72 53 70 10, afdelingsleder Christel Scott Hansen,
csh@faaborgmidtfyn.dk, 72 53 70 21, eller jobcenterchef
Svend Skipper, svsk@faaborgmidtfyn.dk, 72 53 70 03.

Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med
den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle
stillingens funktioner og dine kvalifikationer.

Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med
den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle
stillingens funktioner og dine kvalifikationer.

$IN ANSGNING SKAL VRE OS I HNDE SENEST FREDAG
18.1.2008 kl. 12.00 og skal sendes til:
Jobcenter Faaborg-Midtfyn
!TT "IRGITTE !NDERSEN
"YSTVNET   ±RSLEV

!&

Vi mangler en socialrådgiver/
socialformidler

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BH3
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Socialrådgivere/kontoruddannede

$IN ANSGNING SKAL VRE OS I HNDE SENEST FREDAG
18.1.2008 kl. 12.00 og skal sendes til:
Jobcenter Faaborg-Midtfyn ATT "IRGITTE !NDERSEN "Ystævnet 21, 5792 Årslev
eller e-mail: bian@faaborgmidtfyn.dk

#&
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Nyborg
Søfartsskole

søger socialrådgiver

-NKMKPFQIUGJGNGVQURÂPFGPFGUVKNNKPIGTRÁ
VKOGTOGFVKNVTÂFGNUGJWTVKIUVOWNKIV
&GVXKUÔIGTGTVQUQEKCNTÁFIKXGTGUQEKCNHQTOKFNGTG
GNNGTCUUKUVGPVGTUQOXKNURKNNGDQNFOGFQUKMQP
VCPVJLÂNRUCHUPKVVGV
6LGMQUQILQDDGVWFRÁYYYQFGPUGFMsFWXKN
KMMGDNKXGUMWHHGV1IGTFGVKMMGPQMUÁMKMWFVKN
GVDGUÔI
)KXGXGPVWGNVGVTKPIVKNCHUPKVUNGFGT)KVVG/
)TÔPUGFVVNHGNNGTHCINKIMQQTFKPCVQT
8KDGMG.CTUGPVNH

Nyborg Søfartsskole søger socialrådgiver til opgaver
med rekruttering, visitation m.m.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BH3

8KXÂNIGTWFUKIVGP
OGPFWDGUVGOOGT
OGPWGP

'ERNE MED ERFARING FRA ARBEJDSMARKEDS JOBCENTERområdet, men dette er ikke en forudsætning.
Nyborg Søfartsskole uddanner ubefarne skibsassistenter til handelsflåden. Skolen er en erhvervsskole, som kombinerer rummelighed med faglig kvalitet.
$ET ER SKOLENS NSKE AT LFTE VORES DEL AF DEN OPgave, det er at få alle unge i uddannelse. Elevgruppen er bred aldersmæssigt, socialt og fagligt. Godt
samarbejde i den samlede personalegruppe er et
KENDETEGN FOR SKOLEN $E ANSATTE YDER EN ENGAGERET
indsats både med det faglige og det sociale.
Læs mere om skolen på www.seaman.dk.
Skriftlig ansøgning sendes på
info@seaman.dk.
Nyborg Søfartsskole. Tlf. 65 31 66 31.

#PUÂVVGNUGUUCOVCNGTHQTXGPVGUCH JQNFVKWIG
#PUÔIPKPIUHTKUVGPGTLCPWCTMN
,QDPTDGFGUCPHÔTVRÁMWXGTVQICPUÔIPKPI
1FGPUG-QOOWPGUGTOCPIHQNFKIJGFUQOGPUV[TMGQIQRHQTFTGT
CNNGWCPUGVCNFGTMÔPTGNKIKQPGNNGTGVPKUMVKNJÔTUHQTJQNFVKNCV
UÔIGNGFKIGUVKNNKPIGT

YYYQFGPUGFM

Behandlingscenteret Sydgården i Haderslev søger
fuldtids afdelingsleder til vores hovedafdeling.
Tiltrædelse 1. marts 2008 eller snarest herefter.
Stillingen indebærer ledelsesfunktion for Sydgårdens hovedafdeling, som i øjeblikket omfatter 24 døgnpladser til behandling af alkohol- og blandingsmisbrugere. Ledelsen varetages i samarbejde
med forstander og under ansvar over for Sydgårdens bestyrelse.
3YDGÍRDEN ER TILKNYTTET +&5-S 3OCIALE !RBEJDE
Løn: Efter aftale
Se uddybende jobannonce på www.sydgaarden.dk.

Vi søger 1 gruppeleder 37 timer pr. uge med en delt
funktion på Midtvejshuset Sydgården ca. 10 timer
og Sydgården ca. 27 timer. Ansættelse snarest eller
senest 1.3.2008.
Opgaven på Sydgården er at varetage individuel- og gruppeterapi i samarbejde med det øvrige personale samt at indgå i vagtplan. I midtvejshuset er opgaven primært individuelle samtaler og
afløsning af afdelingslederen.

Ansøgningen mærket ”Afdelingsleder” sendes pr. mail til
eh@sydgaaarden.dk. Undtagelsesvis som alm. post til:
Sydgården, Åbenråvej 120, 6100 Haderslev
!NSGNING SKAL VRE OS I HNDE SENEST DEN  $ER VIL
blive holdt ansættelsessamtaler den 29. januar 2008.

6I ER EN BEHANDLINGSINSTITUTION UNDER +&5-S 3OCIALE !RBEJDE
Specificeret stillingsannonce se: www.sydgaarden.dk
Ansøgningen skal være os i hænde senest onsdag den
24.1.2008. Ansættelsessamtaler foregår 29.1. og 30.1.

#'
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NNF-FYN
Arbejdsopgaver: Vejledningssamtaler - Rådighedssamtaler Sociale sager - Arbejdsskadesager.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BH3=>A3 !&

!%

søger socialrådgiver
til en fuldtidsstilling
Godt kendskab til arbejdsskadesager vil være en fordel.
Løn efter aftale.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

Yderligere oplysninger ved formand Palle Hansen, tlf. 38 18 69 81.
Skriftlig ansøgning bedes sendt til NNF-FYN, Lisesmindevej 1,
 /DENSE -
Sidste ansøgningsfrist 21. januar 2008 med morgenposten.
NNF-FYN er en fagforening, som dækker hele Fyn og har medlemMER INDEN FOR OMRÍDERNE 3LAGTER "AGER -EJERI #HOKOLADE
- Tobak.
Flere oplysninger på vores hjemmeside: www.nnf-fyn.dk.

Vil du arbejde med børnesager?
Ansøgningsfrist: 23. januar
Er du interesseret i at arbejde med børnesager, så er muligheden
der nu. Familieafdelingen søger socialrådgiver/socialformidler til
Distrikt Nord/Give til fastansættelse snarest (børnehandicapområdet), Distrikt Nord/Vejle barselsvikariat 6 mdr. (socialområdet),
Distrikt Midt/Vejle til fastansættelse snarest (socialområdet) og
Distrikt Midt/Egtved barselsvikariat til den 31.3. 2008. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.
Målgruppen er børn og unge med særlige behov og børn, der har
en betydelig nedsat funktionsevne. Hvis du er interesseret i stillingerne, opfordres du til at kontakte afdelingsleder Kirsten Ravn,
tlf. 7681 5115, distriktsleder Tiril Bertelsen, tlf. 7681 5140, eller
distriktsleder Jette Lykke, 7981 15130. Læs mere på www.vejle.dk

=Xd`c`\i[^`m\i
Vi søger 1 familierådgiver til en 33 timers stilling på
Børnefamiliecenter Nordvang med tiltrædelse snarest
Løn- og ansættelsesvilkår:
Efter Ny Løn og gældende overenskomst.

Silkeborg

Ansøgningsfrist:
Senest mandag d. 21.1. 2008 kl. 12.00.
Er du interesseret så kontakt Centerleder Lone B.
Petersen, tlf. 7629 4401
Se mere om Horsens Kommune samt hele
stillingsopslaget på www.horsenskommune.dk

?fij\ejBfddle\
I[_ljkfim\k+
/.''?fij\ej
K\c\]fe1.-)0)0)0
nnn%_fij\ejbfddle\%[b

K o m m u n e

Socialrådgiver
Jobkompagniet Silkeborg søger en erfaren socialrådgiver til en
fast stilling som erhvervskonsulent fra 01.03.08. Der er tale om
en fuldtidsstilling i et travlt og dynamisk arbejdsmiljø.
Vi lægger vægt på, om du har erfaring med revalideringsområdet, herunder planlægning, opsøgning og opfølgning på
virksomhedspraktikker. Du skal have kendskab til social- og
arbejdsmarkedslov-givningen.
Vi tilbyder den rette person et spændende job, med rige muligheder for læring, personlig og faglig udvikling, gode kolleger
og en arbejdsplads præget af humor og travlhed.
Nærmere oplysninger hos erhvervskonsulent Knud Peter Jensen på tlf. 8970 5450 eller afdelingsleder Elin Gaardsted på tlf.
8970 5420.
Ansøgningsfristen er den 23. januar 2008 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler vil blive holdt mandag den 28. januar og supplerende
test vil blive gennemført pr. mail d. 28. – 29. januar.
Se hele annoncen på www.silkeborgkommune.dk
(job nr. 959/07)

w w w. s i l k e b o r g k o m m u n e . d k
#(
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Dansk Blindesamfund søger
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regionskonsulent i Region
Midtjylland og Nordjylland
$ANSK "LINDESAMFUNDS VISION ER AT SKABE
de bedste vilkår for blinde og svagsynede
mennesker. Vi mener, at synshandicappede
har samme ret til et aktivt og selvstændigt
LIV SOM ALLE ANDRE $ERFOR ARBEJDER VI AD POlitisk vej for at overvinde de begrænsninger, handicappet medfører, bl.a. i forhold til
uddannelse, job og fysisk tilgængelighed.
Samtidig prøver vi at vise omverden, at
man sagtens kan leve et aktivt liv, selvom
man er blind.
Også når det gælder medlemmernes hverDAG SPILLER $ANSK "LINDESAMFUND EN VIGTIG
rolle. Fx tilbyder vi individuel rådgivning,
kurser og sociale aktiviteter overalt i landet.
$ESUDEN ER VI ENGAGERET I INTERNATIONALT BIstandsarbejde med særligt fokus på blinde
i den tredje verden.
Som regionskonsulent bliver du en del af
$ANSK "LINDESAMFUNDS LANDSDKKENDE
konsulentordning, der støtter blinde og
svagsynede og bl.a. hjælper med kontakt
til offentlige myndigheder og information
OM $ANSK "LINDESAMFUNDS TILBUD
Dine opgaver:
s $AGLIG LEDELSE AF KONSULENTERNE I DE TO
regioner, herunder kvalitetssikring af
konsulenternes arbejde.
s &AGLIG OG PERSONLIG SPARRING TIL KONSULENterne.
s "ISTÍ KONSULENTERNE I FORBINDELSE MED
komplekse sager.
s "EHANDLING AF ANKESAGER
s &UNGERE SOM BISIDDER FOR BLINDE OG
svagsynede ved møder med offentlige
myndigheder.

s !FHOLDE TEMADAGE OG MDER FOR KONSUlenterne i de to regioner.
Dine kvalifikationer:
s 5DDANNELSE SOM SOCIALRÍDGIVER ELLER
tilsvarende.
s %RFARING FRA ANSTTELSE I EN LIGNENDE
funktion eller i en kommune.
s 'ERNE LEDELSESERFARING
s 6RE OPTAGET AF AT BORGERNE FÍR DEN
hjælp og støtte, de er berettiget til efter
lovgivningen.
s (AVE BLIK FOR DET ENKELTE MENNESKES
muligheder.
s "EHERSKE IT PÍ BRUGERNIVEAU
Arbejdet vil foregå med udgangspunkt i
din egen bopæl med oprettelse af hjemMEARBEJDSPLADS $ER MÍ FORVENTES EN DEL
rejseaktivitet i forbindelse med møder m.v.
$U KOMMER TIL AT REFERERE TIL AFDELINGSCHEF
en for politik, medlemstilbud og kommunikation, Finn Amby, og du vil indgå i et
ledelsesteam sammen med afdelingschefEN OG DE VRIGE REGIONSKONSULENTER $U FÍR
det daglige ledelsesansvar for 18 lokale
konsulenter, som alle er synshandicapPEDE OG ANSAT PÍ DELTID $ER ER TALE OM EN
fuldtidsstilling. Aflønning sker efter aftale.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingschef Finn Amby på tlf.
38 14 88 81.
Ansøgning sendes i elektronisk form i
7ORD FORMAT PÍ E MAIL TIL FAM DKBLINDDK
Sidste frist for ansøgning er mandag den
21. januar 2008 kl. 12.

$
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Ungecentret på Børnefamiliecenter Fuglevang
i Horsens Kommune søger to nye kolleger til et
spændende og udfordrende job.
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4PDJBMSÀEHJWFSF EFMUJE
6OHEPNTIKFNNFU)PMNTUSVQHÀSE #SBCSBOE
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Job

%FSFSUBMFPNOZPQSFUUFEFTUJMMJOHFSUJNFSQSVHF
GPSFMÓCJHGPSÀS
)PMNTUSVQHÀSEFSFOTPDJBMQTZLJBUSJTLEÓHOJOTUJUVUJPOGPS
VOHFJBMEFSFOÀS
%FSGPSFUSÁLLFTBOTÓHFSFNFEFSGBSJOHJOEFOGPSQTZLJBUSJ
PHFMMFSEÓHOJOTUJUVUJPOTPNSÀEFU PHHFSOFNFE
CFIBOEMJOHTNÁTTJHFLPNQFUFODFS
%VFSWFMLPNNFOUJMBUSJOHFPHIÓSFNFSFPNTUJMMJOHFSOF
IPTTPVTDIFGDIFGQTZLPMPH#JSUF-BVTDIQÀUMG
"OTÓHOJOHTGSJTU

Teamleder
Tanja Jakobsen, socialrådgiver, 34 år, gift og mor til to
på 5 og 7 år:
Mit job giver mig udfordringer!
 0LQHHJQHKROGQLQJHUEOLYHUXGIRUGUHWDIGHXQJHV
måde at leve på.
 -REEHWNU YHUUXPPHOLJKHGUHVSHNW JWHLQWHUHV
 VHRJWnOPRGLJKHG
 0LWDUEHMGHLXQJHFHQWUHWHUHQOLYVVWLO'HXQJHEOL
 YHUHQGHODIPLQKYHUGDJRJLQYROYHUHUPLJRJVn
som privat person.

"OTÓHOJOHTFOEFTUJM
6OHEPNTIKFNNFU)PMNTUSVQHÀSE
)PMNTUSVQHÀSEWFK #SBCSBOE
BUU4PVTDIFGDIFGQTZLPMPH#JSUF-BVTDI

Se hele stillingsopslaget på www.rm.dk/job

3P]bZ
B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

Ungevejleder
$UWKXU5DVPXVVHQ9LGDOVRFLDOS GDJRJnUJLIWRJ
far til to på 2 og 4 år:
Mit job gør mig stolt!
 (QEHW\GQLQJVIXOGUHODWLRQHUIXQGDPHQWHWLYRUHV
arbejde.
 'HWHUHWSULYLOHJLXPDWY UHYLGQHWLOGHXQJHVSR
sitive udvikling.
0LQUROOHLGHXQJHVOLYJ¡UPLJVWROWRJMHJXGYLNOHU
min tolerance for deres måde at leve på.

5LQJWLOHOOHUVH\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHURP
+RUVHQV.RPPXQHVDPWKHOHVWLOOLQJVRSVODJHWSn
www.horsenskommune.dk

?fij\ejBfddle\
I[_ljkfim\k+
/.''?fij\ej
K\c\]fe1.-)0)0)0
nnn%_fij\ejbfddle\%[b

:PaaXTaTcT[TU^]T]
7PaSdQadVU^aWY¬[_cX[_Tab^][XVPUZ[PaX]V^VdS
eXZ[X]VPUSXcY^QU^a[Qb^\b^RXP[azSVXeTa.
AX]VcX[3BÂ:PaaXTaTcT[TU^]3dUzaT]WP[ecX\Tb
R^PRWX]VPUT]TaUPaT]Z^]bd[T]cUaP3B
7T]bXVcT]TaPcVXeTbcccTcX[^VdSU^aSaTSX]TTV]T
cP]ZTa^\SX]Y^Q\¬bbXVTUaT\cXS
oQT]\P]SPVTZ[ $ '_zc[U""(""
;¬b\TaT_zfffb^RXP[aSVSZZPaaXTaTcT[TU^]
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Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med flekstidsordning.
Målgruppen er voksne med handicap.
Hvis du er interesseret i stillingen, opfordres du til at
kontakte afdelingsleder Jørgen Lanng, tlf. 89 15 12 68,
Dorthe Engel Pedersen, tlf. 89 15 13 94, eller Birgitte
Eriksen, tlf. 89 15 13 88.
Ansøgningen sendes til Randers Kommune, Specialbistand,
Laksetorvet, 8900 Randers senest den 16. januar 2008.
For nærmere oplysninger om stillingerne henvises til www.
randers.dk

Randers Kommune

Socialrådgivere/
socialformidlere
Randers Kommune ønsker at kvalitetssikre børnesagerne, hvorfor Børnegruppen i Specialbistand udvider. Der søges derfor 2
til 3 socialrådgivere/socialformidlere hurtigst muligt.
Den ugentlige arbejdstid er som udgangspunkt 37 timer med
en flekstidsordning.
Målgruppen er familier, hvor et eller flere af børnene har en
betydelig nedsat funktionsevne.
Hvis du er interesseret i stillingen, opfordres du til at kontakte
afdelingsleder Jørgen Lanng, tlf. 89 15 12 68, socialrådgiver
Erling Christensen, tlf. 89 15 13 91, eller socialrådgiver Gitte
Glargaard, tlf. 89 15 10 25.
Ansøgningen sendes til Randers Kommune, Specialbistand,
Laksetorvet, 8900 Randers senest den 16. januar 2008.
For nærmere oplysninger om stillingerne henvises til
www.randers.dk.

Randers Kommune

$!
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søger snarest 2 medarbejdere/behandlere til:
Ungekontakten og Det Længerevarende Team.
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

!%

!&

Voksengruppen i Handicaprådgivningen udvider
og søger socialrådgiver/socialformidler hurtigst
muligt.

Center for Stofmisbrugsbehandling
(CFS) i Randers Kommune

CFS tilbyder ambulant og forebyggende behandling af stofmisbrugere under og over 18 år.
CFS er:
s EN PROFESSIONEL OG DYNAMISK ORGANISATION MED EN ENGAGERET
tværfagligt sammensat personalegruppe
s %T CENTER BESTÌENDE AF  TEAM SOM KAN TILBYDE EN RKKE YDELser, der retter sig mod skadesreduktion.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

Socialrådgiver/
socialformidler

Behandler til Ungekontakten har følgende funktioner:
s SAMTALER I DEN !NONYME 2ÌDGIVNING
s NYHENVENDELSER TIL #&3
s ARBEJDE MED KORTLGNING AF UNGE UNDER  ÌR
s UDARBEJDE BEHANDLINGSPLANER
s AMBULANT BEHANDLING INDIVIDUELT ELLER I GRUPPE
s ARBEJDE MED PÌRRENDEGRUPPER
s TT SAMARBEJDE MED FORLDRE SAMT FAMILIEAFDELING
Behandler til Det Længerevarende Team har følgende funktioner:
s %N CASEMANAGEMENT SAGSBEHANDLERFUNKTION HVOR INDSATSEN ER
skadesreducerende, helhedspræget samt koordinerende.
s !T ARBEJDE PÌ AT FASTHOLDE BORGEREN I BEHANDLING I FORHOLD TIL
reduktion af stofindtag, forbedring af sundhedstilstand og
psykosociale kompetencer.
s 5DARBEJDE BEHANDLINGSPLANER UD FRA KORTLGNING SOM ER DET
styrende redskab i behandlingen.
s +OORDINATION I FORHOLD TIL SUBSTITUTIONSBEHANDLING UDGR EN
væsentlig del af opgaverne.
Vi tilbyder:
s GODE KOLLEGER
s AFVEKSLENDE OG SPNDENDE OPGAVER
s BRED VIFTE AF SAMARBEJDSPARTNERE
s SUPERVISION
s OPBAKNING OG STTTE
s INTERN UNDERVISNING OG FAGLIG UDVIKLING
Vi forventer:
s DU HAR EN SOCIAL FAGLIG BAGGRUND
s HAR KENDSKAB TIL OG KAN ANVENDE DELE AF DE KOGNITIVE OG SYSTEmiske metoder i den konkrete behandlingsintervention
s ER ÌBEN OG BEVGELIG I FORHOLD TIL NYE OPGAVER
s DU KAN INDGÌ AKTIVT I ET TVRFAGLIGT TEAM
s DU MDER ANDRE MENNESKER MED INTERESSE OG TAGER UDGANGSpunkt i deres virkelighed
Yderligere oplysninger kan indhentes hos: centerleder Bente
(ELWEG -IKKELSEN n TLF   GRUPPELEDER 5NGEKONTAKten) Dorte Axen – tlf. 8710 9696, gruppeleder (Det Længerevarende Team) Tine M. Nielsen – tlf. 8710 2223.
Ansøgningsfristen er torsdag den 17. januar 2008 med morgenposten. MÆRK kuverten CFS/08/03 samt att.: Hanne Andersen.
Ansættelsessamtaler afholdes den 23.1.08 vedr. stillingen til
Det Længerevarende Team, og den 24.1.08 vedr. stillingen til
5NGEKONTAKTEN
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til reglerne om ny løn. Alle
uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge stillingen.

Randers Kommune
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Ringkøbing-Skjern Kommune

Danmarks største Jobcenter - søger
nye medarbejdere til at gøre en forskel

!&

!%

=VcY^XVe"d\ehn`^Vig^V[YZa^c\Zch³\Zg

2INGKBING 3KJERN +OMMUNE DER ER $ANMARKS AREALMSSIGT
største kommune - søger engagerede og ambitiøse medarbejdere.
Vi arbejder konstant med at forbedre vores indsats i tæt samspil
med det lokale erhvervsliv, de faglige organisationer og praktiserende læger.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]=>A3

A:BK><@DBBJC:

Til en fortsat forstærket indsats har vi brug for medarbejdere til
følgende stillinger:

Et antal jobrådgivere til kontanthjælpsområdet
Et antal jobrådgivere til sygedagpengeområdet
Stillingsprofil for en jobrådgiver:
s !FDKKER ARBEJDSEVNEN HOS PERSONER MED NEDSAT ARBEJDSEVNE
s (AR FOKUS PÍ DEN BESKFTIGELSESRETTEDE INDSATS
s 5DFRDIGER JOBPLANER OG GENNEMFRER KONTAKTFORLB
s )GANGSTTER TILBUD OG FLGER OP
Hvis du vil høre mere om ovenstående stillinger, kan faglig koorDINATOR "IRGER (AMBORG SYGEDAGPENGEOMRÍDET KONTAKTES PÍ TLF
99 74 12 18, eller faglig koordinator Rigmor Kristensen (kontanthjælpsområdet) kontaktes på tlf. 99 74 14 87.
Ansøgningsfristen er 21. januar 2008 kl. 12.00. Vi afholder ansættelsessamtaler den 24.-25. januar 2008.
$IN ANSGNING SENDES ENTEN VIA MAIL TIL BESKAEFTIGELSE RKSKDK
ELLER VIA POST TIL "ESKFTIGELSE !TT #HARLOTTE 4OFT 4ORVEGADE 
6880 Tarm.

Århus Kommune
Socialforvaltningen

Medarbejder
Tilsynsenheden
Vi har valgt at genopslå en stilling i Tilsynsenheden, da en ansøger –
efter først at have givet tilsagn om ansættelse – nu har trukket sig…
Tilsynsenheden fører tilsyn med de sociale tilbud i de fire driftsområder; Voksen Handicap – Socialpsykiatri - Familier, Børn og Unge
samt Forsorg og Misbrug.
Derudover er det Tilsynsenhedens opgave at godkende og føre tilsyn med private opholdssteder for børn og unge samt private botilbud for voksne, der er beliggende i Århus Kommune.
Tilsynsenheden er organisatorisk placeret i Socialforvaltningens
Sekretariatet og består af 5 medarbejdere, for nuværende 1 kvinde
og 3 mænd.
Du skal som tilsynsmedarbejder varetage den lovbundne tilsynsopgave, og det er hensigten, at tilsynet udføres på en sådan måde,
at det aktivt bidrager til arbejdet med kvalitetsudvikling.
Yderligere oplysninger om jobbet kan fås på Århus Kommunes
Hjemmeside www.aarhuskommune.dk/portal/stillinger eller ved
henvendelse til
Ib Rønn, tlf. 8713 4195, E-post irn@fa.aarhus.dk eller Gunner
Simonsen, tlf. 8713 4163, E-post gsi@fa.aarhus.dk
Ansøgningsfristen er den 21. januar 2008 kl. 12.00.
Døgncentret for Børn og Familier
Reykjaviksgade 11
8200 Århus N
mærket stilling og afdeling.

Socialforvaltningen

NYOPRETTET STILLING SOM PMT
TERAPEUT OG FAMILIEKONSULENT
Familiecentret søger en medarbejder der primært skal
uddanne sig og arbejde som PMT terapeut og derudover
med almindeligt familiearbejde.
PMT uddannelsen påbegyndes til april.
Vi forventer, at du har uddannelse og erfaring som socialrådgiver, ergoterapeut, pædagog eller psykolog.
Yderligere oplysninger:
Leder Inge Hauch eller souschef Ole Falkesgaard på tlf.
9611 5370.
Se også hjemmesiden www.familiecentret-spiren.dk
Læs om PMT www.servicestyrelsen.dk
Ansøgning med relevant dokumentation sendes til
Familiecentret Spiren, Godthåbsvej 1, 7500 Holstebro, eller
via e-mail til spiren@holstebro.dk
Ansøgningsfrist:
Mandag den 21. januar 2008.
www.holstebro.dk
$"
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Socialrådgivere/formidlere til
Visitationsenheden

Stillingen er placeret i Dagpenge- og revalidering på
Jobcenter Herning

I Visitationsenheden i Herning Kommune er der 2 ledige
stillinger som socialrådgiver/-formidler - timetallet er 37
timer pr. uge - eller efter aftale.

Som socialrådgiver/socialformidler til sygedagpenge
arbejder du med afklaring af arbejdsevne, visitation,
kategorisering af dagpengesager og ressourceproﬁl,
revalidering, ﬂeksjob og førtidspension. Du rådgiver,
vejleder og behandler sygedagpengesager - herunder
opfølgning og dokumentation
Du er fagligt kvaliﬁceret til stillingen, hvis du har en
uddannelse som socialrådgiver eller socialformidler.
Vi lægger også vægt på, at du er ﬂeksibel og selvstændig,
har overblik, kan lide udfordringer og trives ved
samarbejde.

Arbejdets indhold: Visitation til Servicelovens voksenområde på handicapkompenserende ydelser, med
overvejende fokus på visitation til §85, 107 og 108 hvor
forsørgelsesgrundlaget er afklaret samt visitation til
udviklingshæmmede m. ﬂ. og botilbud til sindslidende.
Endvidere visitation til §95, §96 (Handicaphjælperordning), §97 (Ledsageordning) §100 (Merudgifter).
Vi forventer, at du:
:&25%%"//&430$*"-2=%(*6&2&--&230$*"-'02.*%-&20()"2
erfaring fra arbejde i en kommune

Tiltrædelse snarest muligt.

:."4$)&2"'%&-*/(&/)602%&2&2"/3"4 1&230/&2.&%
sundheds-/social- og administrativ faglig baggrund

Løn: Efter gældende overenskomst og principperne for
Ny Løn.

Tiltrædelse: Snarest eller efter aftale.

Vi har travlt og tager vores arbejde alvorligt. Men det er
også vigtigt for os, at der er plads til også at have det sjovt.
Derfor sætter vi vores gode arbejdsforhold og et godt
arbejdsmiljø i højsædet.
Jobcenter Herning blev formelt etableret den 1. januar
2007. I Jobcentret indgår medarbejdere fra de 4 sammenlægningskommuner Trehøje, Aaskov, Aulum-Haderup og
Herning samt AF. I alt består jobcentret af ca. 70 medarbejdere. Jobcentret er placeret på Nørregade 44, Herning.
Ansøgningsfristen er: 21-01-2008.
Du er meget velkommen til at få yderligere oplysninger
ved at ringe til Afsnitsleder Bente Hjorth tlf.: 96 28 50 30
eller Faglig Koordinator Ulla Nordskov, tlf.: 96 28 50 71.
Send ansøgning til:

Løn: Aﬂønning efter gældende overenskomst og
principperne i Ny Løn.
Visitationsenheden er en nyetableret enhed der er under
opbygning og som tager den nye udvikling med visitation
til handicapkompenserende ydelser som en spændende
udfordring. Vi arbejder tværfagligt, selvstændigt og
sammen. Vi er ﬂeksible, åbne og hjælpsomme.
Visitationsenheden visiterer også til praktisk bistand og
pleje, gen- og vedligeholdelsestræning, sygeplejeydelser,
handicaptransport, hjælpemidler, midlertidig og længerevarende botilbud SEL §107 og §108.
Ansøgningsfristen er: 18-01-2008
Yderligere oplysning om stillingen kan fås hos visitationschef Karin V. Jørgensen, tlf. 96 28 44 26 eller socialrådgiver
Annette Laugesen, tlf. 96 28 43 01.

Jobcenter Herning
Nørregade 44, 7400 Herning
Mrk: ”Dagpenge- og revalidering”

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til:

- eller via e-mail til jobcenter@herning.dk

- eller pr. mail til: social@herning.dk

www.herning.dk

Her er alle muligheder åbne...

Herning Kommune, Visitationsenheden
Rådhuset, Torvet, 7400 Herning

www.herning.dk

Her er alle muligheder åbne...

Et regionalt kraftcenter i udvikling: Herning Kommune sætter
borgeren i centrum gennem åbenhed, nærhed og en levende demokratisk dialog. Vi går nye veje i bestræbelsen på at udvikle et regionalt
kraftcenter, der er kendetegnet ved effektivitet, udvikling, ﬂeksibilitet og
fokus på menneskelige værdier.

Et regionalt kraftcenter i udvikling: Herning Kommune sætter
borgeren i centrum gennem åbenhed, nærhed og en levende demokratisk dialog. Vi går nye veje i bestræbelsen på at udvikle et regionalt
kraftcenter, der er kendetegnet ved effektivitet, udvikling, ﬂeksibilitet og
fokus på menneskelige værdier.

Vores værdier: I Herning Kommune har vi formuleret ﬁre værdier, som
danner grundlag for vores måde at arbejde på: Professionalisme – God
dømmekraft – Økonomisk sans – Udfoldelsesfrihed.

Vores værdier: I Herning Kommune har vi formuleret ﬁre værdier, som
danner grundlag for vores måde at arbejde på: Professionalisme – God
dømmekraft – Økonomisk sans – Udfoldelsesfrihed.

$#
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Socialrådgiver/
socialformidler til
Jobcenter Herning
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DS:kontakt

Hovedbestyrelse:
Formand
Henning Breinholt
hbr@socialrdg.dk
Næstformand
Bettina Post
bp@socialrdg.dk
Øvrig hovedbestyrelse
Søren Jul Andersen
sj@socialrdg.dk
Flora Ghosh
flora.ghosh@drc.dk
Majbrit Berlau
mbb@socialrdg.dk
Susanne Grove
sgr@thisted.dk
Pia Junker
05cpj@dsh-o.dk
Anne Jørgensen
anj@socialrdg.dk
Henrik Mathiasen
hmt@fa.aarhus.dk
Vibeke Bak Nielsen
vibeke@hevringholm.dk
Nicolai Paulsen
np@dsh-o.dk
Mads Samsing
msa@sdsnet.dk
Hanne R. Sørensen
hsn@toender.dk
Birthe Povlsen
bpo@spesoc.dk

REGION ØST

SEKRETARIATET
Dansk
Socialrådgiverforening
Toldbodgade 19A
Postboks 69
1003 København K
Tlf: 70 10 10 99
Fax: 33 91 30 69
ds@socialrdg.dk
Telefonen er åben:
Mandag-fredag
kl. 9-14

ØVRIGE
Ledersektionen
Formand Eva Hallgren
Tlf. arb: 96 99 29 29
Tlf. prv: 97 42 90 86
www.socialrdg.dk/ledersektionen

Region Øst dækker Region Hovedstaden
og Region Sjælland
Dansk Socialrådgiverforening
Region Øst
Algade 43, 2
4000 Roskilde
Tlf: 33 38 62 22
Fax: 46 32 07 67
ds-oest@socialrdg.dk
Åbningstid i Region Øst
Telefonen er åben:
Mandag-fredag kl. 9-14
Jobformidling
Marie Hjort
Tlf: 33 38 62 23
ds-oest@socialrdg.dk
Arbejdsmiljø
Henvendelse til regionskontoret
Tlf: 33 38 62 22
ds-oest@socialrdg.dk

REGION SYD
Region Syd dækker Region Syddanmark
Dansk Socialrådgiverforening
Region Syd
Olaf Ryes Gade 7K, 1
6000 Kolding
Tlf: 87 47 13 00
Fax: 75 84 34 50
ds-syd@socialrdg.dk
Kontoret i Odense
Buchwaldsgade 15B, st.th.
5000 Odense C
Tlf: 87 47 13 00
Fax: 66 14 60 21
Åbningstid i Region Syd
Telefonen er åben:
mandag-fredag kl. 9-14
Personlig henvendelse efter
aftale, da konsulenterne kan
være ude af huset.
Jobformidling
Ann Pedersen
Tlf: 87 47 13 04
ap@socialrdg.dk
Arbejdsmiljøkonsulent
Bo Ulrick Madsen
Tlf: 87 47 13 13 eller
Tlf: 21 77 04 51
bum@socialrdg.dk

REGION NORD
Region Nord dækker Region Nordjylland
og Region Midtjylland
Dansk Socialrådgiverforening
Region Nord
Søren Frichs Vej 42 H, 1.th
8230 Åbyhøj
Tlf: 87 30 91 91
Fax: 86 13 05 32
ds-nord@socialrdg.dk
Kontoret i Holstebro
Fredericiagade 27-29
7500 Holstebro
Tlf: 87 30 91 91
Fax: 97 42 18 98
ds-nord@socialrdg.dk
Kontoret i Nørresundby
Skansevej 90B
9400 Nørresundby
Tlf: 87 30 91 91
Fax: 98 13 22 51
ds-nord@socialrdg.dk
Åbningstid i Region Nord
Telefonen er åben:
mandag til fredag kl. 9-14
På kontoret i Århus er der åbent for
personlig henvendelse i ovennævnte
tidsrum. Personlig henvendelse
iøvrigt efter aftale.
Arbejdsløse:
Kontakt Jobformidlingen
Tlf: 87 30 91 96

Selvstændige
Formand Karen Fabricius Hansen
Tlf: 59 43 23 13 eller 26 28 42 13
www.socialrdg.dk/selvstaendig

Arbejdsløshedskassen
FTF-A (hovedkontor)
Snorresgade 15, Boks 4030
2300 København S
Tlf: 70 13 13 12

Sammenslutningen af Danske
Socialrådgiverstuderende
Formand Mads Samsing
Tlf: 61 22 57 40
www.socialrdg.dk/studerende

Pensionskassen PKA
Pensionskassernes Administration
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup
Tlf: 39 45 45 45

Arbejdsmiljø:
Henvendelse til regionskontoret
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialrdg.dk

Faggrupper og seniorer
Se DS’ hjemmeside for
kontaktpersoner og
telefonnumre.
www.socialrdg.dk
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LEDER
AF BETTINA POST, NÆSTFORMAND

Det kan kun gå fremad
Så har vi taget hul på et helt nyt og dugfrisk år
efter 2007, som har været ekstremt krævende for de offentligt ansatte. Kommunalreformen har sat sit tydelige præg på året og trukket uhørt store veksler på blandt andre
socialrådgiverne i regeringens bestræbelser
på at lade som om, at kvalitet og service i
opgaveløsningen ikke bliver påvirket af, at
kommunegrænserne bliver rykket lidt. Gad
vide, om der virkelig er nogen, der har troet på
det fupnummer?
Der har navnlig været et massivt fokus på
jobcentrene, som ikke fik nogen drømmestart.
Flyttekaos, it-problemer, medarbejderflugt,
langtidssygemeldinger og kultursammenstød
mellem de tidligere AF`ere og de kommunale
sagsbehandlere var nogle af prøvelserne.
Bombardementet af krav om indberetninger
og nye regler til styring af enhver aktivitet
gjorde sit til, at fokus på de ledige blev den
mindste del af indsatsen. Det kunne have
været gjort så meget mere elegant, men den
politiske vilje var ikke til stede, og det har
kostet dyrt både på medarbejdersiden og på
resultatsiden. Gudskelov er der ved at forplante sig en vis optimisme i mange jobcentre,
så der er grund til tro, at 2008 bringer lidt ro
og stabilitet ind i beskæftigelsesindsatsen
igen.
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Hensynet til systemet
Kommunalreformen gjorde det også endog overordentligt kompliceret
at være afhængig af en velfungerende offentlig sektor, og det er til at
græde over, at et af salgsargumenterne for den store reform var, at
borgeren skulle i centrum. Socialrådgivernes kerne-målgrupper er
nemlig ikke blevet for fem flade øre midtpunkt af den øvelse - tværtimod. Hensynet til systemet har været altdominerende, og de socialt
udsatte opgiver ganske enkelt at finde rundt imellem deres beskæftigelsessagsbehandler, ydelseskontoret, børne-familiesagsbehandleren
og hende, der skal hjælpe med at finde en bolig, et behandlingssted, en
støtte-kontaktperson, eller hvad behovet nu kan være.
Vi har i skrivende stund ikke set nogen konkrete resultater af
bestræbelserne for at få fjernet alt unødvendigt bureaukrati, men der
skal ikke herske tvivl om, at DS vil protestere højlydt, hvis ikke der
sker dramatiske forbedringer. Både af hensyn til socialrådgiverne og
af hensyn til dem, vi er ansat til at hjælpe videre. Alle gode kræfter må
på banen i 2008 for at fastholde beskæftigelsesministeren på løftet
om en afbureaukratisering og velfærdsministeren på løftet om, at de
socialt udsatte ikke vil blive glemt i et støvet hjørne af det nye store
Velfærdsministerium.
Fest og fingeraftryk
Heldigvis bød 2007 også på gode oplevelser; Projekt ”Hånd om alle
børn”, som handler om et tættere samarbejde mellem lærere og socialrådgivere i forhold til de udsatte børn, har udviklet sig yderst positivt
og mødt stor politisk velvilje. Arbejdet med vores professionsstrategi
er kommet rigtig godt i gang takket være medlemmernes store engagement. Socialrådgiverdage, med 800 livligt debatterende fagfæller,
var også en af de helt store vitaminindsprøjtninger - en faglig fest af
dimensioner! Hvis du ikke har oplevet dem endnu, så kæmp dig til en
plads i 2009! Og så har vi jo fået en helt ny studenterorganisering
(SDS), som har arbejdet benhårdt i 2007 på at etablere sig. Og SDS har
allerede sat deres fingeraftryk på uddannelsespolitikken blandt andet
ved at påpege, at Bertel Haarder snød med kuglerammen, hvorved de
(sammen med andre studenterorganisationer) fik sikret 1,3 millioner
kroner mere til praktiktaxameteret. Så det tegner trods alt godt for
2008, selv om der fortsat er masser af udfordringer. Godt nytår!
bp@socialrdg.dk

