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A nnoncer

Ingen tvivl er for lille.

Du skal handle, når du er bekymret for et barn.
Som fagperson har du et særligt ansvar for
at reagere, hvis et barn har problemer. Det
gælder for eksempel, hvis du er pædagog,
lærer, sundhedsplejerske, jordemoder, læge
eller socialrådgiver.

Det kan være grænseoverskridende at konfrontere forældre med noget, som måske
ikke er et stort problem. Det kan føles som et
tillidsbrud. Men det gælder om at gribe problemerne, inden de vokser sig for store.

Når du ser et barn, som måske er trængt op i
en krog, skal du dele din bekymring med kolleger, forældre og måske med kommunen.

Hvis ikke barnets problemer kan løses i
samarbejde med forældrene, har du som
fagperson en særlig pligt til at underrette
kommunen.

Hvis du ikke synes, at kommunen tager
tilstrækkeligt hånd om situationen, kan du
kontakte Ankestyrelsen.
Lad tvivlen komme
barnet til gode.
Se mere om, hvad du skal gøre på
www.ast.dk
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VOLDSRAMTE KVINDER LADE S I STIKKEN
-ANGE HANDICAPPEDE KVINDER LEVER I FORHOLD HVOR DE UDSTTES FOR
PSYKISK ELLER FYSISK VOLD MEN DET ER ET OVERSET PROBLEM OG DERFOR FkR
KVINDERNE IKKE HJLP
-EN KVINDERNE KAN FAKTISK GODT Fk HJLP Pk ET KRISECENTER SKRIVER
LANDSORGANISATIONEN AF KVINDEKRISECENTRE ,/++ I EN PRESSEMED
DELELSE &LERE AF LANDETS KRISECENTRE BEGYNDTE I  AT BYGGE OM
OG NU HAR SYV AF DEM PLADS TIL VOLDSRAMTE KVINDER MED ET HANDICAP
+VINDERNE VED DET BARE IKKE OG EN UNDERSGELSE FRA (ANDICAPENHE
DEN I 3ERVICESTYRELSEN VISER AT BLOT HVER SYVENDE AF DE PROFESSIONELLE
DER ARBEJDER MED HANDICAPPEDE KENDER TIL KRISECENTRENES TILBUD
3ERVICESTYRELSEN KVINDEKRISECENTRENE OG $(& MENER AT BkDE SAGS
BEHANDLERE HJEMMEPLEJE OG HANDICAPORGANISATIONER SKAL VRE MERE
OPMRKSOMME Pk VOLDEN OG KRISECENTRENES TILBUD
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6I OVERSVMMES AF GODE RkD OM HELSE OG
HELBRED HVOR BUDSKABET ER !LT ER OP TIL DIG
(VAD DU SPISER HVAD DU GR HVAD DU TNKER
HVAD DU VASKER TJ I ¯ ALT SKAL VRE RIGTIGT OG
ELLERS ER DU SELV UDE OM DET $U BLIVER SYG
FORDI DU IKKE PASSEDE BEDRE Pk DIG SELV
)FLGE FORFATTEREN 3TkLE &REDERIKSEN ER DET
IKKE RIGTIGT 6I HAR IKKE HELBRED SOM FORTJENT
,IVET ER IKKE RETFRDIGT 3YGDOM SKYLDES SOM
REGEL kRSAGER VI IKKE HAR KONTROL OVER SOM
FOR EKSEMPEL GENER OPVKST ULYKKER OG
UVIDENHED 3YGDOM SKYLDES I MANGE TILFLDE
SLET OG RET UHELD
±5HELD OG HELBRED² ER EN TANKEVKKENDE
BOG DER KAN GIVE OS STRRE INDSIGT OG DERMED
Fk OS TIL AT VISE MERE MEDFLELSE MED DEM
DER RAMMES AF SYGDOM OG Pk DEN MkDE
STYRKER VI ANSVARSFLELSEN OG SELVRESPEKTEN I
SAMFUNDET
±5HELD OG HELBRED² AF 3TkLE &REDERIKSEN $ANSK
0SYKOLOGISK &ORLAG  SIDER  KRONER

)NCEST ER EN GENNEMGRIBENDE KRNKELSE AF
ET BARN 5DSTTES MAN SOM BARN FOR SEKSUELT
MISBRUG FkR DET OFTE ALVORLIGE FLGER FOR VOK
SENLIVET ,AVT SELVVRD DEPRESSION OG VAN
SKELIGHEDER MED AT INDGk I NRE RELATIONER ER
BLOT NOGLE AF DEM $E OVERGREB BARNET BLEV
UDSAT FOR KAN IKKE FJERNES MEN FLGEVIRKNIN
GERNE VIL OFTE KUNNE BEHANDLES Sk DER BLIVER
ET HkB OM ET BEDRE LIV
$ET FORTLLES DER OM I BOGEN ±,IVSLANGE TIL
LB² HVOR EN RKKE PSYKOLOGER GIVER ET IND
BLIK I DERES TERAPEUTISKE ARBEJDE MED VOKSNE
MND OG KVINDER DER SOM BRN BLEV UDSAT
FOR OVERGREB 0SYKOLOGERNE ER ALLE TILKNYTTET
3ERVICESTYRELSENS SRLIGE 0SYKOLOGORDNING
DER TILBYDER GRATIS BEHANDLING TIL SEKSUELT
MISBRUGTE
±,IVSLANGE TILLB² AF 3REN %GERT RED  $EN ER GRATIS
OG KAN REKVIRERES Pk WWWSERVICESTYRELSENDK

3ELVOM MANGE LDRE ER kNDSFRISKE OG FYSISK
VITALE TIL LANGT OP I kRENE BYDER LDRETILVREL
SEN ALLIGEVEL Pk UDFORDRINGER 4AB AF ARBEJDS
IDENTITET GTEFLLE OG VENNER OG STRRE
MODTAGELIGHED FOR PSYKISK OG FYSISK SYGDOM
ER BLOT NOGLE AF DE VILKkR DER I SRLIG GRAD
PRGER LDRE
(OS LDRE MED PSYKISKE SYGDOMME ADSKIL
LER SYMPTOMER OG kRSAGER SIG FRA YNGRES
LDRE HAR HYPPIGERE KROPSLIGE OG PSYKISKE
SYGDOMME Pk SAMME TID OG FkR DESUDEN OFTE
MANGE FORMER FOR MEDICIN $ERFOR ER DER BE
HOV FOR SRLIG VIDEN OG INDSIGT FOR AT OMGkS
OG HJLPE DENNE GRUPPE
"OGEN ±LDRE OG PSYKISK SYGDOM² BYGGER
Pk NYESTE VIDEN Pk OMRkDET OG HENVENDER SIG
TIL PERSONER DER MDER LDRE I DERES ARBEJDE
±LDRE OG PSYKISK SYGDOM FOREBYGGELSE BEHAND
LING OG OMSORG² AF 0OVL 2IIS OG *ES 'ERLACH RED
0SYKIATRI&ONDEN OG LDRE&ORUM  SIDER 
KRONER +AN BESTILLES Pk WWWPSYKIATRIFONDENDK

LIVET ER IKKE
RETFÆRDIGT

%
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KAN HJÆLPES
TIL ET BEDRE LIV

FOREBYGGELSE, BEHANDLING OG OMSORG

KORT NY T

1^[XV_^[XcXZ

F L E R E U D S ATT E U N G E
B O R I G H E TT O E R
$kRLIGT STILLEDE UNGE RYKKER I STIGENDE GRAD
SAMMEN I SOCIALT BOLIGBYGGERI ELLER LIGEFREM
I GHETTOER SKRIVER 5GEBREVET ! Pk BAGGRUND
AF EN ANALYSE SOM !RBEJDERBEVGELSENS
%RHVERVSRkD HAR LAVET %KSEMPELVIS BOR HELE
 PROCENT AF DE DkRLIGST STILLEDE UNGE I `RHUS
I DAG I SOCIALT BOLIGBYGGERI MOD  PROCENT
I  $ET GIVER PROBLEMER OG KAN SKABE
EN KULTUR BLANDT DE UNGE HVOR DET ER OK AT
DROPPE UD AF SKOLEN STJLE ELLER UDVE VOLD
&OR AT BEKMPE PROBLEMERNE OPFORDRER
EKSPERTER TIL AT BOLIGOMRkDERNE I HJERE GRAD
SKAL BEFOLKES AF FORSKELLIGE SLAGS MENNESKER
/G BOLIGSELSKABERNE VIL HAVE REGERINGEN Pk
BANEN MED PENGE TIL AKTIVITETER OG SOCIALT
ARBEJDE BLANDT UNGE
5>C>)B20=?8G

:^]UTaT]RT

KOORDINERENDE SAGSBEHANDLER
3ERVICESTYRELSEN INVITERER TIL TRE REGIONALE KONFERENCER MED AFST I PROJEKTET ±$EN
KOORDINERENDE SAGSBEHANDLER Pk HANDICAPOMRkDET² 0k KONFERENCERNE PRSEN
TERES KONKRETE KOORDINATIONSREDSKABER EN KOMMUNAL LEDER FORTLLER OM ERFA
RINGERNE MED REDSKABERNE LIGESOM EN KOORDINATOR SUPPLERER MED SINE VINKLER
$ESUDEN VIL EN BORGER FORTLLE OM SINE OPLEVELSER OG KOMME MED ANBEFALINGER
TIL DET OPTIMALE SAMARBEJDE MED KOMMUNEN
+ONFERENCERNE HOLDES DEN  JUNI I +BENHAVN  JUNI I /DENSE OG DEN  JUNI I `RHUS
!LLE DAGE FRA KL  TIL  0RIS  KR
4ILMELDING TIL KONFERENCEN KAN SKE Pk WWWSERVICESTYRELSENDK SENEST  MAJ

5^aTQhVVT[bT

1Pa]TcbaTU^a\

-ENTORORDNINGEN ER EFTERHkNDEN EN VELKENDT
KRIMINALPRVENTIV METODE ANVENDT I KAMPEN
MOD UNGDOMSKRIMINALITET /G MED GOD
GRUND VISER EN NY #AMPBELL RAPPORT -ENTOR
ORDNINGER ER NEMLIG EFFEKTIVE INDSATSER TIL AT
NDRE KRIMINEL ADFRD HOS DE UDSATTE UNGE
+RIMINALFORSORGEN ER BLANDT DE INSTITUTIONER
I $ANMARK SOM ANVENDER MENTORORDNINGER
5DSLUSNINGSKONSULENT -ARIE ,OUISE *RGEN
SEN FRA +RIMINALFORSORGEN I &RIHED GENKEN
DER DE POSITIVE RESULTATER MED ORDNINGEN
MEN OPLEVER AT DEN FRIVILLIGE MENTOR ER LIGESk
GOD SOM DEN PROFESSIONELLE

&OLKETINGET VEDTOG  APRIL DEN FRSTE DEL AF BARNETS REFORM SOM BLANDT ANDET HANDLER
OM AT ANBRAGTE BRN SKAL SIKRES KONTINUITET OG STABILITET
,OVEN INDEHOLDER ½RE ELEMENTER
 "RN OG UNGEUDVALGET FkR MULIGHED FOR I SRLIGE TILFLDE AT ANBRINGE   kRIGE BRN I OP
TIL TRE kR UDEN KRAV OM GENBEHANDLING AF SAGERNE
 +OMMUNALBESTYRELSEN FkR PLIGT TIL ALTID AT TRFFE AFGRELSE FORUD FOR EN HJEMGIVELSE OG
FASTSTTE EN HJEMGIVELSESPERIODE Pk OP TIL SEKS MkNEDER NkR ET BARN ELLER EN UNG HJEMGI
VES FRA EN ANBRINGELSE
 $E KOMMUNALE MYNDIGHEDER BRN OG UNGEUDVALGET FkR MULIGHED FOR AT VIDEREFRE EN
ANBRINGELSE UDEN TIDSBEGRNSNING HVIS ET BARN ELLER EN UNG ER BLEVET SRLIGT KNYTTET TIL
ANBRINGELSESSTEDET OG HAR VRET ANBRAGT I MERE END TRE kR
 !LLE BRN DER FLGER MED DERES MOR Pk KRISECENTER HAR ¯ UANSET ALDER ¯ KRAV Pk PSYKO
LOGBEHANDLING
,S MERE Pk WWWISMDK UNDER ±LOVSTOF ²

PROFESSIONEL VEN
TIL KRIMINELLE

L O V S K A L S I K R E S TA B I L E A N B R I N G E L S E R
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12,5 minutter
i timen til kontakt
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B^RXP[azSVXeTaT_zY^QRT]caT]TQadVTaZd]! _a^RT]cPUPaQTYSbcXST]_zQ^aVTaZ^]cPZc\T]bSTQadVTa
^eTaWP[eST[T]PUSTaTbcXS_zPS\X]XbcaPcX^]eXbTa]hd]STabVT[bT
05BDB0=?0D;B4=8;;DBCA0C8>=)4=)%

50:C0><D=34AB64;B4=
D]STabVT[bT]TaU^aTcPVTcX\Pacb!(
8P[cST[c^V'b^RXP[azSVXeTaTP]bPc_z
Y^QRT]caT"'U^abZT[[XVTZ^\\d]TaTaaT_a¬
bT]cTaTc!!eTbcU^aBc^aTQ¬[c^V %bcU^a
Bc^aTQ¬[c

'

B>280;Ao368E4A4=(8!(

!^VTcWP[ec\X]dcXcX\T]4[[TaV^ScWP[e
P]ST]cX\T^\SPVT]Bz[XSccXSQadVTaT]
Ud[ScXSbP]bPcb^RXP[azSVXeTaXTcY^QRT]cTa_z
PccP[T\TSQ^aVTa]TT]cT]P]bXVccX[P]bXVc
T[[TaXcT[TU^]T]^V^eTa\PX[T]
8_a^RT]cbePaTaSTccX[Pc! _a^RT]cPUT]
b^RXP[azSVXeTabPaQTYSbSPVQadVTb_zQ^aVTa
Z^]cPZc\T]b^eTaWP[eST[T]PUPaQTYSbcXST]
½$'_a^RT]c½QadVTb_zaT]cPS\X]XbcaPcXeT
^_VPeTa3TceXbTaT]]hd]STabVT[bTb^\
3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VWPa[PeTc
4c]¬a\TaTZXV_zcP[[T]TeXbTaPccXST]cX[
Q^aVTaZ^]cPZcU^aST[TabXV\TS !_a^RT]c_z
SXaTZcTQ^aVTaZ^]cPZcWe^ab^RXP[azSVXeTaT]
bXSSTabP\\T]\TSQ^aVTaT]P]bXVccX[P]bXVc
\T]b]X_a^RT]cPUZ^]cPZcT]cX[Q^aVTa]TTa
X]SXaTZcTWe^ab^RXP[azSVXeTaT]TaXSXP[^V
\TSQ^aVTaT]T]cT]^eTacT[TU^]T]T[[Ta_a
T\PX[
B^\]¬e]cQadVTab^RXP[azSVXeTa]T$'
_a^RT]cPUSTaTbPaQTYSbcXS_zPS\X]XbcaPcX^]
STaQ[P]ScP]STcS¬ZZTa^eTaaTVXbcaTaX]V^V
S^Zd\T]cPcX^]PUbPVTaXU^abZT[[XVTbhbcT
\TaY^da]P[bZaXe]X]VbP\cb^RXP[azSVXeTa]Tb
Z^^aSX]TaX]VPUQ^aVTa]TbbPVTa\TSP]SaT
ST[TPUU^aeP[c]X]VT]^VTZbcTa]TbP\PaQTYSb
_Pac]TaT>VST]bXSbcTZPcTV^aX¿X]cTa]cXSÀ
cTV]TabXVU^a! _a^RT]cPUb^RXP[azSVXeTa
]TbPaQTYSbcXS^VS¬ZZTa^eTaTZbT\_T[eXb
\STa^V_PdbTa

D]STabVT[bT]Z^]Z[dSTaTaSTbdST]PcSTa
bc^acbTcX]VT]U^abZT[Ta_zcXSbU^aQadVTcU^a
b^RXP[azSVXeTaTSTaPaQTYSTa\TSZ^]cP]c
WY¬[_bbPVTa^Vb^RXP[azSVXeTaTSTaPaQTYSTa
\TSbhVTSPV_T]VTbPVTa

EXVcXVS^Zd\T]cPcX^]
5^a\P]SX3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V
1TccX]P?^bc_^X]cTaTaPcd]STabVT[bT]d]
STabcaTVTaQTW^eTcU^aPc[dVTdSX^eTaÌSXV
PS\X]XbcaPcX^]_zY^QRT]caT]T
3TcTa_X][XVcPcSTabc^acbTcXZZTZP]b_^
aTb]^VT][TccT[bTXSTPS\X]XbcaPcXeTZad\
b_aX]V_zca^SbPUPcSTaXc^^VTcWP[ecza
TaQ[TeTcPaQTYSTc\TSPcPUQdaTPdZaPcXbTaT
b^RXP[azSVXeTa]TbPaQTYST7eXbeXbZP[UzcXS
^V^eTabZdScX[PccPVTWz]S^\P[[TST\P]VT
]hT[TSXVTSTaWT]eT]STabXVXY^QRT]caT]Tbz
TaSTcbcaT]Vc]SeT]SXVcPcSTab]PacbZTa
]^VTcSTaZP]\¬aZTb
1TccX]P?^bcedaSTaTaPcWeXbSTaXZZTahS
STb^_XQdaTPdZaPcXTcZP]STcQ[XeT]SeT]
SXVcPcdSbZhSTZ^\\d]Ta]Tb^eTacPVT[bTPU
Y^QRT]caT]TcX[U^azaTc! XbcTSTcU^ab^\
_[P][PVccX[PdVdbc½^\Zd]caT\z]TSTa
4[[TabaXbXZTaTaeXPcSTabZTaSTcbP\\T
b^\ST]VP]VY^QRT]caT]TQ[TeTcPQ[TaTcWe^a
STV^Sc!!b^RXP[azSVXeTaT_zY^QRT]caT]T
[TSe^[Sb^\cd]STaPc^aVP]XbTaX]VT]^VXc
e¬aZcYTa]TXZZTePa_z_[PSbUaPbcPacT]
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7eXbeXbZP[UzcXS^V^eTabZdScX[PccPVTWz]S^\P[[TST\P]VT]hT[TSXVTSTa
WT]eT]STabXVXY^QRT]caT]TbzTaSTcbcaT]Vc]SeT]SXVcPcSTab]PacbZTa]^VTc
STaZP]\¬aZTb

3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VbU^a\P]S1TccX]P?^bc

CX[QPVTX!%[PeTST3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^a
T]X]VT][XV]T]STcXSbd]STabVT[bTb^\eXbcT
Pc '_a^RT]cPUb^RXP[azSVXeTa]TbPaQTYSbcXS
VXZcX[Q^aVTaZ^]cPZcCXST]cX[Q^aVTa]TTabcT
VTccaT_a^RT]c½\T]We^a\TVTccXS\T]TaU^a
\P]ST]PcSTcbZP[PUb¬ccTbcX[Q^aVTaZ^]cPZc
U^aPcbXZaTT]^_cX\P[QTbZ¬UcXVT[bTbX]SbPcb.
3T]cXS[XVTaTQTbZ¬UcXVT[bTb\X]XbcTaVPe
^bb^\QTZT]ScTc[UcT^\PcZd]WP[eST[T]
PUcXST]bZd[[TVzcX[cPbcPcda^VbZ¬a\7eXb
QPaTeXZd]]TUzSTcQTbZTS]T[UcTX]SUaXTc
eX[[TeXe¬aT]zTc[P]Vc<TSdSbXVccX[PcSTa
TaT]WT[c]hQhVTPUaTV[Ta_zeTYXU^aQX]
ST[bT\TSPcZ^\\d]Ta]T^eTacPVTaST( 
Y^QRT]caTbZP[eX^VbzW^[STST]]hdS]¬e]cT
QTbZ¬UcXVT[bTb\X]XbcTaUPbc_zPcP[[T^eTa
ÌSXVTaTV[TabZP[PUbZPUUTb
;¬bWT[Td]STabVT[bT]_zfffb^RXP[aSV
SZ_dQ[XZPcX^]Ta 
b_/b^RXP[aSVSZ

=85>AB;06C8;051DA40D:A0C8B4A8=6
3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VePabZdUUTc
^eTaaTVTaX]VT]bU^a[XV^\aTVT[U^aT]Z
[X]V_zQTbZ¬UcXVT[bTb^\azSTcb^\Q[Te
X]SVzTcXUTQadPa

3TaU^aWPa3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V
_a¬bT]cTaTc_^[XcXZTa]TU^a]XU^ab[PV
b^\XU[VTU^aT]X]VT]eX[QTchSTT]aTT[
PUQdaTPdZaPcXbTaX]V

3a^_QTZa¬UcT[bT]PU2EWeTa&SPV&SPVTbaTV[T]
!7Pa\^]XbTaQTaTV]X]Vb_TaX^STa]TU^aQTaTV]X]VPUWY¬[_
"5aXW^[SZ^]cP]cWY¬[_b\^ScPVTaTX\PcRWVad__T"U^aZaPe^\2E
#0UbZPU"cX\TabaTV[T]
$AhS^_XaTV[Ta]TU^aaTeP[XSTaX]V
%ATSdR|ad]VT\z[Vad__Ta]TcX[c^
&6aazSXVWTSbcX[bh]TcT]Z[TaT
'3a^_U^ab[PV^\_d]ZcbP]ZcX^]
(B_X[SXZZTb^RXP[azSVXeTa]TbcXS_zdWT]bXVcb\¬bbXVPZcXeTaX]VPUd]VT
 STaTa^_cPVTc_zTcbcdSXT
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ARBEJDSLIV

ATSXVTaTcPUCX]P9dd[APb\dbbT]cYa/b^RXP[aSVSZ

GOD BEDRING…
(AR DU VRET SYGEMELDT I LNGERE TID HAR DU KRAV Pk EN SYGEFRAVRS
SAMTALE MED DIN CHEF /G DET ER CHEFENS ANSVAR AT INDKALDE TIL DEN
&OR AT FREMME DEN PROCES HAR 0ERSONALESTYRELSEN SAMMEN MED EN
RKKE PARTER Pk DET OFFENTLIGE ARBEJDSMARKED SSAT EN NY KAMPAGNE
&ORMkLET ER FORTLLE OM FORDELENE VED EN SYGEFRAVRSSAMTALE $ER
ER FORELBIG UDGIVET EN PJECE ³)KKE ALT KAN SIGES MED BLOMSTER´ OG Pk
WWWRASKSNAKDK KAN MAN SE HRE OG LSE MERE OM DE TANKER OG
BEKYMRINGER EN SYGEMELDT KAN HAVE OM INDHOLDET I EN SYGEFRAVRS
SAMTALE FAKTA OM SYGEFRAVR MM
0JECEN ³)KKE ALT KAN SIGES MED BLOMSTER´ KAN I BEGRNSET OMFANG BESTILLES HOS
3CHULTZ $ISTRIBUTION Pk TLF 

114C

5A0>B?o9>

5>C>)B20=?8G

mit =H4 job
CHARLOTTE LYK
43 ÅR
> FRA: Familieplejekonsulent
WZYWUZY Kerteminde
Kommune > TIL: Socialfaglig konsulent
Fåborg/Midtfyn Kommune

:PaaXTaTU^a[Q)

((') DSSP]]TcUaP3B7>ST]bT
 (('!) :^]cP]cWY¬[_>ST]bT:^\\d]T
!!!) 1a]Td]VTPUST[X]VT]>ST]bT

 :^\\d]T
!!!") 1a]Td]VTPUST[X]VT]BZ¬[bZa

 :^\\d]T
!"!$) 5P\X[XT_[TYTZ^]bd[T]cAdSZQX]V

 :^\\d]T
!$!&) 5d[S\¬VcXV5h]b0\c
!!') 5P\X[XT_[TYTZ^]bd[T]c:TacT 

 \X]ST:^\\d]T

!() B^RXP[UPV[XVZ^]bd[T]c5zQ^aV 

 <XScUh]:^\\d]T

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
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7ePSËZSXVcX[PcbVTY^QQTc
9TVËZY^QQTccX[QdSceXP]^V[TcXS[XVTaT
Z^[[TVPTa^VbPVSTYPcPZ9TVV^SZT]STa^V
WPacX[bh]\TS^_W^[SbbcTSTa^VQ^cX[QdS_z
5h]3TaTa\P]VTcX]V\P]bZP[cPVTbcX[[X]V
cX[\P]VTcX]VSTabZP[_PbbTbP\\T]3Tc
V¬[STaaP\\Ta]TZ^]^\XT]STc_¬SPV^VX
bZTX]SW^[S^V_Tab^]P[TaTbb^daRTa]T^VSTc
bh]TbYTVTa\TVTcdSU^aSaT]ST
7e^aSP]bTaeXaZT[XVWTST]dSXSXc]hTY^Q.
7e^aYTVXZ^\\d]T]Q[Te_aTbbTccX[Pc]z
TcP]cP[bPVTabzQ[XeTaYTVWTaXZZT_aTbbTc
_zP]cP[[TcPUbcTSTaYTVUzaV^SZT]Sc\T]
_zSTcUPV[XVTX]SW^[S7TaTaSTcUPV[XVTSTc
PQb^[dceXVcXVbcTU^aaP\\Ta]TbZP[e¬aTX
^aST]]zaQa]^VbePVT_Tab^]TaP]QaX]VTb
9TVUaTacX[bh]\TS!bcTSTa_z5h]^V
PaQTYSTa[XVT]d\TSPcV^SZT]ST!P]SaT
bcTSTa
7ePSb¬ccTaSd\Tbc_aXb_zeTSPce¬aT
b^RXP[azSVXeTa.
0cSTcTaT]dSSP]]T[bTSTaS¬ZZTa\P]VT
^\azSTa^VPceXWPaTcWT[WTSbbh]3TcTa
ZPaPZcTaXbcXbZU^ae^aTbUPVPceXWPaT]QaTS
X]SUP[SbeX]ZT[cX[ST_a^Q[T\TaeX\STa^V
STaPU^Vbz\P]VT\d[XVWTSTaU^aPcU^abVT
Pc[bT_a^Q[T\Ta]T

Af Birgitte Rørdam

7ePSb¬ccTaSd\X]Sbc_aXb_zeTSPce¬aT
b^RXP[azSVXeTa.
0ceXPaQTYSTa\TST]\PaVX]P[XbTaTcVad__T
b^\XZZTWPabc^aQTezVT]WTSBzbT[e^\eX
dSeXZ[TaV^ST\zSTaPcPaQTYST_z^V^_]za
V^STaTbd[cPcTabzb[zaeX^UcTXZZTXVT]]T\
\TSSTc3TaTabX\_T[cWT]XZZT\TVTc_aT
bcXVTXPcPaQTYST\TSST]Vad__T
7ePS[PeTaSd^\UT\za.
3TcbP\\Tca^aYTV9TVZP]V^Sc[XST\Xc
PaQTYSTU^aSTaTaWT[TcXST]]hcPcb¬ccTbXV
X]SXBP\cXSXVTaSTaT]QaTS\T]]TbZT[XV
Z^]cPZcb^\TaPUeTZb[T]ST9TVUza[QT]ST
cX[QdScPcST[cPVTXcT\PSPVTU^aPcW^[ST
\XVPY^da\TSP]QaX]VT[bTb^\azSTc^VSTc
ST[cPVTaYTVX\T]T[[TabWPaYTVX]VT]_[P]Ta
^\TUcTadSSP]]T[bT

ARBEJDSLIV

KONFLIKTER KOSTER TID
$ANSKERE BRUGER I GENNEMSNIT   TIMER
OM UGEN Pk AT LSE KON¾IKTER Pk ARBEJDS
PLADSEN MENS FOR EKSEMPEL TYSKERNE
BRUGER   TIMER
+ILDE -AGASINET !RBEJDSMILJ 
5>C>)B20=?8G

DEPRE SSION EFTER STRE SS ANERKENDT

LEDER? PRØV DET!

%RHVERVSSYGDOMSUDVALGET HAR ANERKENDT TRE ARBEJDSSKADESAGER OM DEPRESSION
SOM FLGE AF STRESS 5DVALGET HAR BEHANDLET SAGERNE Pk BAGGRUND AF EN UDREDNING
SOM OVERLGE "O .ETTERSTRM OG EN KOLLEGA FRA !RBEJDSMEDICINSK KLINIK I (ILLERD
LAVEDE FOR !RBEJDSSKADESTYRELSEN SIDSTE kR $EN VISTE AT STRESS EFTER LNGERE TIDS
PSYKISK BELASTNING Pk ARBEJDET KAN UDVIKLE SIG TIL DEPRESSION "ELASTNINGEN SKAL
VRE HJE KRAV ELLER MANGLENDE SOCIAL STTTE Pk ARBEJDET
!FGRELSERNE ER DE FRSTE SPDE SKRIDT HEN MOD EN PRAKSIS FOR HVORDAN SAGERNE
SKAL BEHANDLES FREMOVER I UDVALGET SIGER DIREKTR I !RBEJDSSKADESTYRELSEN !NNE
,IND -ADSEN
+ILDE !RBEJDSSKADESTYRELSEN WWWASKDK

,EDERE BLIVER EN MANGELVARE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR
5NDERSGELSER VISER AT CIRKA  I TOPPEN VIL
FORLADE DEN OFFENTLIGE SEKTOR INDEN FOR DE NSTE TI kR
$ERFOR HAR 6KSTHUS FOR ,EDELSE UDVIKLET ET VRKTJ
SOM GIVER MEDARBEJDERE MED EN SPIRENDE LEDER I
MAVEN MULIGHED FOR AT UNDERSGE OM UDFORDRINGEN
ER NOGET FOR DEM ¯ ET SkKALDT ³GLATFRERKURSUS FOR
FREMTIDENS LEDERE´ MED KRETIMER I LEDELSE 6RKTJET
ER ELEKTRONISK OG KAN OGSk BRUGES AF OFFENTLIGE LEDERE
DER HAR SPOTTET ET LEDERTALENT DE GERNE VIL INTRODUCERE
TIL JOBBET SOM LEDER
,S MERE Pk WWWVAEKSTHUSFORLEDELSEDK

±
HIT MED HISTORIEN
/G GRIB HVERDAGEN 3kDAN LYDER OPFORDRINGEN
FRA $ET 0ERSONALE 0OLITISKE &ORUM SOM INVI
TERER OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TIL AT DELE UD
AF DE GODE HISTORIER OG INITIATIVER SOM HVER
DAG SPIRER OG VOKSER BLANDT MEDARBEJDERNE
Pk LANDETS OFFENTLIGE KONTORER (ISTORIERNE
SKAL TJENE TIL INSPIRATION FOR ANDRE OG VIL BLIVE
PRSENTERET Pk 0ERSONALEPOLITISK -ESSE I
"ELLA #ENTER DEN  JANUAR 
(ISTORIEN KAN FOR EKSEMPEL HANDLE OM
HVAD ) HAR AFPRVET Pk DET PERSONALEPOLITISKE
OMRkDE DE SENESTE kR OG IDEEN ER AT DELE ERFA
RINGER TANKER OG VIDEN MED KOLLEGER FRA DET
GANSKE LAND
,S MERE OG BYD IND Pk WWWGRIBHVERDAGENNU

EXeTSUaPÌTaTbc^aTX]cTa]PcX^]P[Td]STabVT[bTa
PcUhaX]Vbad]STaTaT]aTT[cadbbT[\^Sbd]SWTST]
W^bST\TSPaQTYSTaTSTaQ[XeTacX[QPVT3TSTa
Á^eTa[TeTaÂT]UhaX]Vbad]STaP\\Tb^UcTPUbcaTbb
^eTaP[[TU^aP]SaX]VTa]T^eTacPQPUZ^[[TVTa^VPU
UahVcU^a]hTUhaX]VTa
9aVT];d]SRWTÌ¬VT_z2^a_^aPcT2PaTÂbbcaTbbZ[X]XZ

GODE RÅD EFTER EN FYRINGSRUNDE
4AL OM TINGENE 4ABUER SKABER UTRYGHED
(OLD JE MED DE KLASSISKE STRESSSYMPTOMER %FTERVEERNE EFTER EN FYRINGSRUNDE VIL
OFTE VISE SIG SOM STRESS OG GET ARBEJDSPRES HOS DE TILBAGEVRENDE
4AG PROBLEMERNE ALVORLIGT 3URVIVOR 'UILT KAN BLIVE ET STORT PROBLEM HVIS MAN IKKE
TAGER HkND OM DET MED DET SAMME
+ILDE *RGEN ,UND CHE¾GE Pk #ORPORATE #ARE´S STRESSKLINIK TIL -AGASINET !RBEJDSMILJ 
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Fagblad satte
lovændring i gang
<P]cPVTaT]dXVT]]T\c¬]ZcST[PUbhVTSPV_T]VT[^eT]^VTc\T]]TbZTSTaTaZ^\\TcXZ[T\\TXST]
4]d]STabVT[bTSTaQaTSTaZ^]bTZeT]bTa]TdScX[b¬ccTb^V¬[cTbX\TSXT\[[T]<TS[XScWT[SW¬eTa
bPVT]WT[cX]SX2WaXbcXP]bQ^aV·
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3TcbZTaPc[^eTb^\XZZTWPaaTb_TZcU^aST]
eXaZT[XVWTSSTbZP[Ud]VTaTXeTScPVTb>V
STSTaZP]U^adSbTZ^]bTZeT]bTa]TazQTa
^_^VadbcTabXVcX[T][P]VbTYZP\_VT]]T\
STdSbcdZ]TZP]P[Ta<T]]^V[TVP]VTbZTa
STc^VbzPcSTaZ^\\TaT]Wz]Sba¬Z]X]V
dSTUaPB^\SPT]a¬ZZT[P]SbS¬ZZT]ST
SPVQ[PSTbzbXVePa\T_zB^RXP[azSVXeTaT]b
PacXZT[¿:a¬UcaP\cTYPVTbXY^QÀ]a!'
^\BhVTSPV_T]VT[^eT]bZ^]bTZeT]bTaU^a
P[e^a[XVcbhVT
<T]bST¬[cTST[b_zbPVT]Sd\_TST
1TbZ¬UcXVT[bTb\X]XbcTaXTcb[^eU^ab[PV^\T]
\TaTQTbZ¬UcXVT[bTbaTccTcX]SbPcb^eTaU^a
bhVT\T[ScTX]ScX[WaX]VW^b3P]bZB^RXP[
azSVXeTaU^aT]X]V3B5^ab[PVTcdSVY^aST_z
\P]VT\zSTaT]bcaP\]X]VPUbhVTSPV_T]
VT[^eT]eXbbTbcTSTaWT[cU^a]dUcXVcP]SaT
bcTSTacX[3BÂbc^aTQTZh\aX]V
BXST[QT]STc^V_aTbbTc_zST]cXS[XVTaT
QTbZ¬UcXVT[bTb\X]XbcTacX[8SPVZP]BdbP]]T
;TRWcXS[XVTaTZa¬UcaP\c^VRPbTXB^RXP[azS
VXeTaT]bPacXZT[^VP[[T[P]STcbP]SaTQ^aVTaT
STaeX[UzWPaT[[TaWPaWPUcT]P[e^a[XVbhV
S^\bTUaT\cX[T][P]Vc\TaT\T]]TbZT[XV
QTWP]S[X]VXY^QRT]cTaTc
0acXZ[T]bP]ST]W^eTS_Tab^]ePa<TccT
9dT[7P]bT]W^b_XcP[bP]bPcb^RXP[azSVXeTa^V
^_WPeb\P]ScX[T]d]STabVT[bTSTaXYTQ[XZ
ZTcQ[XeTaVT]]T\chVVTcX0aQTYSb\PaZTSb
dSeP[VTc_z2WaXbcXP]bQ^aV7d]WPa\TSbXc
^_azQ^\PcZa¬UcaP\cTU[TabXVZa¬]ZTST
^V\Xbc¬]ZT[XVVY^acPUY^QRT]caT]TVY^acST]
UP\bTU^abZT[_z\TaTT]S|c_[P]5^a^Vbz

Y^QRT]cTab^RXP[azSVXeTaTbTadScX[PcZd]]T
z]ST[TccTc^_3TZP]\TS3BÂX]Sb_PaZXZZT
[¬]VTaTU^aeT]cTPcWPe]TXTcdQTWPVT[XVc
ZahSb_aTb\T[[T\P[e^a[XVcbhVTQ^aVTaT^V
Tc_^[XcXbZZaPe^\PcTcPQ[TaTPZcXeTcX[QdScX[
P[[TbhVT\T[ScT

BcP]SQh_TaX^STcX[bhVT
¿3Tc[XV]TaT]XST^[^VXbZZ[P_YPVc_zbhVT
\T[ScTÀbZaTe3BÂU^a\P]S1TccX]P?^bc
Q[P]ScP]STcXbXcWaX]VbbePacX[1TbZ¬UcX
VT[bTb\X]XbcTaXTcXYP]dPa<TVTcchSTa_z
Pc^UUT]c[XVWTST]TaT]XVU^aZaXcXZZT]PU
bhVTSPV_T]VT[^eT]Ta_aX\¬acVzTc_zST]
\Xbc¬]ZT[XVVaT[bTPUbhVTb^\\P]bTab^\
STcVad]S[¬VVT]STPUb¬cXST][^eSTaVP]V
_zVP]VbcaP\\TbU^aPc\P]Q[P]ScSTbhVT
ZP]WT]cT]^V[TPUST¿W¬]STaÀb^\PaQTYSb
\PaZTSTcX]ScX[U^a]h[XVWPabZaTVTc_z
8UTQadPaZ^\STaT]aTPZcX^]UaP2[Pdb7Y^ac
5aTSTaXZbT]7P]cX[ZT]STVPeX:aXbcT[XVc
3PVQ[PSPcZ^\\d]Ta]Tb_aPZbXb^eTaU^a
P[e^a[XVcbhVTXZZTePaWT]bh]bUd[S]^Z<T]
Z^\\T]cTaTSTXZZTPc[^eVXe]X]VT]X]STW^[
STaT]Z[PaZ^]^\XbZcX[bZh]ST[bTU^aZ^\
\d]Ta]TcX[PcbT]STbhVTXPZcXeTaX]V
3TaU^aWdVVTST3BÂU^a\P]S1TccX]P?^bc
cX[6T]]T\STQPcbXSTa]TX9h[[P]Sb_^bcT]^V
1Ta[X]VbZTCXST]STUaT\[PVSTWd]Pcb^RXP[
azSVXeTaT_zVad]SPUST]T]ZT[cTZ^\\d]T]b
Z^]^\XbZT[X]YTXZZTZP]aTV]T\TSPcZd]]T
cPVTX]SXeXSdT[[TWT]bh]cX[WeTaQ^aVTabbhV
S^\bU^a[Q^VQTW^e
3T]Z[PaTZ^]^\XbZTcX[bZh]ST[bTQTbcza

±

>§

3TcTa\TVTcT]ZT[c½eXeX[WPeT[^eT]X]SaTccTc
bzSTcQ[XeTa\d[XVcPccPVTWT]bh]cX[ST]T]ZT[cT
Q^aVTabbhVS^\bU^a[Q

1TccX]P?^bc

WT[c]SeT]SXVcPcST]WYTaTUdbX^]U[VTa
\TSATV[Ta]TbZP[VXeT^aST]c[XV\d[XVWTSU^a
PcQTWP]S[TbhVT\T[ScT\TSQTWaXVaTb_TZc
U^aSTX]SXeXSdT[[TQTW^ebXVTaU^a\P]ST]
STaaTV]Ta\TSPcWT]STbX]SeT]SX]VTaQ[XeTa
cPVTc\TS]za[^eU^ab[PVTc!QTWP]S[Tb
3T_^bXcXeTU^aeT]c]X]VTabZh[STbPcWd]
XP_aX[WPeSTTcU^aTca¬STU^a5^[ZTcX]VTcb
PaQTYSb\PaZTSbdSeP[VU^aPcUaT\[¬VVT3BÂ
PaVd\T]cTa<TSbXVc^VWd]BdbP]]T;TRW
STa\TSbX]_Tab^][XVTWXbc^aXT^_U^aSaTST
_^[XcXZTa]TcX[PcbZadT]TSU^aP\QXcX^]Ta]T
XU^aW^[ScX[PZcXeTaX]VPUP[e^a[XVcbhVT
^V<TccT9dT[7P]bT]STa\TSbX]UPV[XVT
TaUPaX]V^VbX]d]STabVT[bTQ[P]ScP]STc
Zd]]TUaT\[¬VVTPcbcaP\]X]VTa]TZP]Uz
Z^]bTZeT]bTaXU^a\PUT][¬]VTaT^VShaTaT
aTWPQX[XcTaX]Vb_a^RTb
3TcWTaTaT]eXVcXVbPVU^ab^RXP[azSVX
eTa]T>VYTVca^aPc_^[XcXZTa]TXPaQTYSb\Pa
ZTSbdSeP[VTcU^abc^SPcWeTaZT]bhVT\T[ScT
T[[TaZ^\\d]TabZP[[XST^eTa[Pbc]za\P]
X]SUaTaT]\TaTQTbZ¬UcXVT[bTbaTccTcX]S
bPcb^eTaU^abhVT\T[ScT3TcTa\TVTcT]ZT[c
½eXeX[WPeT[^eT]X]SaTccTcbzSTcQ[XeTa
\d[XVcPccPVTWT]bh]cX[ST]T]ZT[cTQ^aVTab
0[e^a[XVcbhVTbZP[UaTSTb
D]STaeTYbb[dccTST:a¬UcT]b1TZ¬\_T[bTbXV bhVS^\bU^a[Q1zST]zaSTWPaQadVU^aTc
bZdQU^aPcZ^\\TXVP]VXVT]^V]zaSTWPa
cX[Z^aTcQ[P]ScP]STc\TSTcU^ab[PV^\T]
bcP]SQh_TaX^STcX[STP[e^a[XVcbhVT3TcQ[Te QadVU^a^\b^aVQTWP]S[X]V^VaTWPQX[XcTaX]V
3B^_U^aSaTa_^[XcXZTa]TcX[XZZTPcbcaPUUT
cX[3BÂbc^aTV[¬STWacU^ac¬[[TaU^a\P]ST])
Z^\\d]Ta]TZ^]^\XbZWeXbT]P[e^a[XVcbhV
EXTa\TVTccX[UaTSbT\TSbcP]SQh_TaX^
XZZTZP]Z^\\TXPZcXeccX[QdS3TcTaST]
ST]bzP[e^a[XVcbhVTTUcTa[¬VT[XVedaSTaX]V
bP\\TaTUdbX^]STaXU[VT[^eU^ab[PVTcQTeP
ZP]UaTSTbXST]_TaX^STWe^aSTWPaaXVT[XVc
aTbWeXbPaQTYSb_[PSbT]PUU^abZT[[XVTVad]ST
PcVaT\TSPce¬aTXQTWP]S[X]V<T]STcTa
XPc¬]SaTST]Z^\\d]P[TaTUdbX^]bzZ^\
\d]Ta]TUaT\^eTaeX[\^ScPVT%$_a^RT]cb
aTUdbX^]XST_TaX^STaWe^aSTbhVT\T[ScT
ST[cPVTaXPZcXeccX[QdS^VZd]"$_a^RT]cXST
_TaX^STaWe^aSTXZZTST[cPVTa
8_aPZbXbQTchSTaSTcPc]hSXPV]^bcXRT
aTST_PcXT]cTaTUcTaTc[P]Vc^VQT[PbcT]ST
dSaTS]X]VbU^a[Qb^\\zbZTXZZTTaU¬aSXVc
T]S]dTUcTa^ccTdVTabbhVT\T[SX]VbZP[
^_U^aSaTbcX[PcVzXVP]V\TS^_ZeP[XËRTaX]V
eXaZb^\WTSb_aPZcXZT[[TaST[eXbaPbZ\T[SX]V
DP]bTc^\STTaPUZa¬UcTSTPUZT\^ZeP[\T
^Vb\TacTabZP[ST^_U^aSaTbcX[Pc\ST^_
cX[^_U[V]X]VbbP\cP[TaXY^QRT]cTaTc^VbePaT
_zWe^a]zaSTca^aPcSTTaaPbZTXVT]T[[Ta
We^a]zaSTZP]VzXVP]V\TST]PaQTYSb_ae
]X]V>VWeXbSTTUcTaT]Sc^VST[eXbcX]eP[X
STaT]STbhVTU^a[QbVTaÌTZbY^QX]ST]U^a
STaTbeT[ZT]ScTUPVbZP[Y^QRT]cTaTcXe¬aZ
b¬ccTPcST^Vbz_aeTaZa¬UcTa\TSTcWT[c
P]STcY^Q_zT]WT[c]h^VdZT]ScPaQTYSb_[PSb
U^aPcS^Zd\T]cTaTPcSTTaQTaTccXVTccX[Tc
ÌTZbY^Q_zST]VP\[TPaQTYSb_[PSbU^aZ[PaTa
1TccX]P?^bc

XZZTZP]cPVTST]bhVT\T[ScTcX[QPVTXST[eXb
aPbZ\T[SX]V?zST]\zSTTaSTcWeTaZT]ST]
bhVTT[[TaY^QRT]caTcSTaZP]QTQaTYSTbST]
\P]V[T]STPZcXeXcTcbXVTa1TccX]P?^bc
8UabcT^\VP]VWPaWT]STbU^aTca¬ST
QTchSTcPc0aQTYSb\PaZTSbdSeP[VTcWPa
bcX[[Tcb_aVb\z[cX[1TbZ¬UcXVT[bTb\X]XbcTa
8]VTaBcYQTaV^\We^aeXScST]WYTaTUdbX^]
eX[Q[XeTQTePaTcWeXbST]bhVT^\UPccTbPU
bcP]SQh^aS]X]VT];^]T<[[Tab^RXP[ST
\^ZaPc^V]¬bcU^a\P]SU^aPaQTYSb\Pa
ZTSbdSeP[VTcTa\TVTcT]XVX1TccX]P?^bcbÂ
X]SeT]SX]VTaeTSU^aTca¬STc7d]U^ac¬[[Ta
PcB^RXP[ST\^ZaPcTa]TeX[PaQTYSTWzaScU^aPc
Uz3BPaVd\T]cTa]TXVT]]T\)
3TcTa[^VXZU^a_Ta[TW]bPcaTUdbX^]T]
bZP[U[VT\TSbcP]SQh_TaX^ST]9TVWzQTa
Pc[^VXZZT]^VWT]bh]TccX[STP[e^a[XVcbhVT
eX]STaST]]TbPV<T]YTVWzQTa^VbzPc
Z^\\d]Ta]TQTVh]STaPc_aTbbT_zU^aPcUz
\X]XbcTaT]XcP[TbXVTa;^]T<[[Ta
;^eU^ab[PVTc^\T]bchaZTcX]SbPcb^eTaU^a
bhVT\T[ScTU^aeT]cTbPcQ[XeT!QTWP]S[TcX
5^[ZTcX]VTcST] #\PY^V"QTWP]S[TcST]
(\PY3TcTa_[P]T]Pc¬]SaX]VTa]Tca¬STa
XZaPUccX[Yd[XS^VeX[]^V[TPU¬]SaX]VTa]T
Uabcca¬STXZaPUccX[^Zc^QTa

;¬bWT[T3BÂWaX]VbbePaPU&YP]dPa!(_z
fffb^RXP[aSVSZd]STaÀ3B\T]TaÀ
<TccT9dT[7P]bT]bd]STabVT[bTË]STb_z
fffWTa[TeW^b_XcP[SZ:[XZ_zÀPUST[X]VTaÀ
Àb^RXP[azSVXeTaÀ^VWTaTUcTa_zÀU^abZ]X]VÀ
B>280;Ao368E4A4=(8!(

"

2[T\T]c:P[^\Q^ËZX^Zc^QTa!'PUb[PV_zPc
Z^\\TcX[3P]\PaZb^\Ze^cTÌhVc]X]V<T]WP]ËZ
XZZTPceXSTWe^aU^a8\PacbXzaWPeSTWP]bcPSXVXZZT
Wac^\WP]eX[Q[XeTWYd[_TccX[TcP]STc[P]S
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KVOTEFLYGTNINGE
LÅST I UVISHED
6^SZT]ScTZe^cTÌhVc]X]VTaXbXZTaTaPcbXSSTUPbcb^\ÌhVc]X]VTXIP\QXPU^aSXDS[¬]SX]VTbTaeXRT
XZZTQTVad]STaWe^aU^aSTPUeXbcTST\3TcQTchSTa]T\[XVPc5=WPabe¬aceTSPcWY¬[_TST\eXSTaT
cX[TcP]STc[P]S
0518A68CC4AA30<5>C>)9A=BC94A=4:;0A<0H30H?A4BB

<z]TSTabaTV]WPabZh[[TcY^aS^VPUUP[SQ^acXÌ^STaPUX[ST[dVcT]ST
eP]S\T[[T\STc¬c_PZZTSTRT\T]cWdbTX;dbPZPbb[d\^VSa\\T]
^\TcQTSaT[XebTa^VbzdScX[Pce¬aTbZh[[TcQ^acU^aST]R^]V^[TbX
bZTbZa¬SSTa2[T\T]c:P[^\Q^^VWP]bUP\X[XTb^\T[[Tabbc^S[XVT
U^aPcZd]]TbXVTUPaeT[cX[ %zabZP\_U^a^eTa[TeT[bTb^\ÌhVc]X]VTX
IP\QXP3TePaTUcTaT]ÌTaTza[P]VV^SZT]ST[bTb_a^RTSdaTX]SbcX[[Tc
PU5=b7YZ^\\XbbPaXPcD=72AcX[PcUzTc]hc[Xeb^\Ze^cTÌhVc]X]
VTX3P]\PaZ0[[XVTeT[eP[VcTDS[¬]SX]VTbTaeXRTSPSTePaXIP\QXP
bXSbcTzaU^aPcdSe¬[VTSTTV]TSTTUcTaT]cX\TbX]cTaeXTfPcPUeXbT
ST\DS[¬]SX]VTbTaeXRTWPaXZZT^_[hbcD=72A^\Vad]ST]^VSTc
QTchSTaPcD=72AXZZTeTSWePSSTbZP[bcX[[T^_\TSÌhVc]X]VT]T
U^aSXSTXZZTeTS^\STaZP]e¬aT]^VTcXbPVT]STaVaPcÌhVc]X]
VT]TXZZT^_Uh[STaQTcX]VT[bTa]TU^aPcQ[XeTVT]Q^bPcXTcP]STc[P]S
XbcTSTc
BzSP]bTabXcdPcX^]T]dSSPB^RXP[azSVXeTaT]TaXIP\QXPX\PacbXza
U^aPcU[VT^__zWe^aSP]STcVza\TSSTZe^cTÌhVc]X]VTb^\Q[Te
PUeXbcPUDS[¬]SX]VTbTaeXRTX^Zc^QTa!'
EXbTaP[cXS_zSTPUeXbcTbPVTaU^aPcË]STdSPU^\STZP]Q[XeT
bT]SceXSTaTcX[TcP]STc[P]S<T]STcTabe¬ac]zaeXXZZTeTS^\PU
b[PVTcTaVXeTcU^aSXSTTZbT\_T[eXbTaZaX\X]T[[TT[[TaWPacP[cdbP]Sc
^\STaTbU^acXSBzX]ScX[]dWPaeXXZZTUd]STcdSPUWePSeXbZP[bcX[[T
^_\TSST\bXVTaBP]SaPCP\PcSTaTaP]bPcb^\Z^]bd[T]cXD=72A
^VbczaU^abPVbQTWP]S[X]VT]]zaÌhVc]X]VTUaPIP\QXPbZP[V^SZT]
STbcX[VT]Q^b¬c]X]VXTcP]STc[P]S

CX[QPVTXdeXbWTS
7d]QTZ[PVTaPcSTXZZTWPaZd]]TcbcX[[T\TaT^_^eTaU^a2[T\T]c
:P[^\Q^^VSTXP[c$!ÌhVc]X]VTUaPSTcZaXVbW¬aVTST2^]V^STaQ[Te
PUeXbcPU3P]\PaZX^Zc^QTa0[[TWPabXST]bXSSTccX[QPVTXdeXbWTSb^\
ÌhVc]X]VTXIP\QXPT]cT]XT]PUSTPUbXSTb[XVVT]STÌhVc]X]VT[TYaTX
Z^QQTaQ¬[cTc]¬aVa¬]bT]cX[2^]V^T[[TaXbc^aQhT]bb[d\
=^a\P[cUzaPUeXbcTÌhVc]X]VTT]U^aZ[PaX]VUaP^bEX^_bVTaST\
XÌhVc]X]VT[TYaT]T[[TaXQhT]WeXbSTQ^aS|a\TSTcQaTeWe^aSTa
bczaPcSTTaPUeXbcBzZ^\\TaSTch_XbZcX[^bTUcTaU[VT]STU^aPc
UzT]U^aZ[PaX]V<T]STWTaÌhVc]X]VTTaVzTcU^aV¬eTbW^b\XVÌTaT
VP]VTU^aSXeXXZZTbT[eWPaUzTc]^VT]U^aZ[PaX]VPU3P]\PaZ^VSTa
U^aWT[[TaXZZTeTS^\eXZP]bT]STST\eXSTaTcX[TcP]STc[P]SbXVTa
Wd]^VU^acb¬ccTa)

9TVeTSPce^aTbZ^]c^a;dbPZPaTSWPaSaUcTc_a^Q[T\Tc\TS
3P]\PaZ\T]eXWPaXZZTUzTcVad]ST]bT[e^\eXWPab_daVcEXWPa
b_daVcbX\_T[cWT]U^aSXeX]bZTaPceXST^\eXZP]VT]Q^b¬ccTST\
XTcP]STc[P]ST[[TaTY3TËaTP]SaT[P]STYTVWPaPaQTYSTc\TSU^a
c¬[[TaVad]ST]8DB0bXVTaSTU^aTZbT\_T[PcSTWPaPUeXbc]^V[TPU
ca^e¬aSXVWTSbVad]ST^VXSTcX[U¬[STeX[eXXZZTU^abVTPcbT]STST\
cX[TcP]STc[P]SU^abzeX[P]SaT[P]STWT[[TaXZZTWPeTST\U^ac¬[[TaWd]
=zaD=72AË]STaUaT\cX[ÌhVc]X]VTSTaTaTV]TccX[VT]Q^b¬c]X]V
bZTaSTcVT]]T\T]^UcTÌTaTza[P]V^VVad]SXVd]STabVT[bTPUWeTa
T]ZT[c_Tab^]^VST]]TbWXbc^aXT3TaTaU^aYTQ[XZZTc^ccT[P]STSTa
\^ScPVTaÌhVc]X]VTUaPD=72AXIP\QXP^VU^aP[[T[P]STV¬[STaSTc
PcÌhVc]X]VT]TbZP[^_Uh[STZaPeTc^\PcUzPbh[
EXbTaSTcbXVPcSTaTbWXbc^aXTXZZTTabP]S^VPcSTSTaU^aXZZT
^_Uh[STaZaPeTc^\Pbh[eX[STQ[XeTPUeXbc^VXSTcX[U¬[STeX[D=72A
XZZTU^abVTPcbT]STST\eXSTaTcX[TcP]STc[P]SBZh[STbPUeXb]X]
VT]STaX\^STcP]STcZaXcTaXd\b^\3P]\PaZbX]cTVaPcX^]bZaPeWe^a
ÌhVc]X]VT]bZP[WPeTX]cTVaPcX^]b_^cT]cXP[T^VQ[P]ScP]STcXZZT\z
e¬aT_bhZXbZbhVT[[TaP]P[UPQTceX[D=72Ach_XbZU^abVTPcUzST\
eXSTaTcX[TcPUSTP]SaT[P]STWe^aSTZaXcTaXTaXZZTTaT]WX]SaX]VU^a
VT]Q^b¬c]X]V
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4]Ze^cTÌhVc]X]VTaT]ÌhVc]X]Vb^\VT]Q^b¬ccTbX3P]\PaZTUcTa
PUcP[T\TS3T5^aT]TST=PcX^]Tab7YZ^\\XbbPaXPcU^a5[hVc]X]VT
D=72AD=72AWPaSTc^eTa^aS]TSTP]bePaU^aP[eTaST]bÌhVc]X]VT
:e^cTÌhVc]X]VTZP]Uz^_W^[SX3P]\PaZWeXbSTTaU^aUd[VcXSTaTb
WYT\[P]ST[[TaPUWd\P]Xc¬aTzabPVTa3TbT]TbcTzaWPa3P]\PaZ
U^acaX]beXbcPVTcX\^SÌhVc]X]VTUaP2^]V^^V1da\P
3P]\PaZ\^ScPVTaWeTaczaRXaZP$Ze^cTÌhVc]X]VT
BXST]!$WPa3P]\PaZcX[UYTc]hTZaPeXU^aQX]ST[bT\TSdSe¬[VT[
bTPUZe^cTÌhVc]X]VT]T\[XVPcSTbZP[WPeTX]cTVaPcX^]b_^cT]cXP[T
3TÌTbcTPUeTaST]bÌhVc]X]VTQ[XeTaP[SaXVVT]Q^bPc\T]\zQ[XeTX
STÌhVc]X]VT[TYaTb^\STXUabcT^\VP]VbVcTcX[ÌdVcX
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8]SQhVVTaT)  \X[[X^]
6T]]T\b]Xc[XV[TeTP[STa)"&za
0]P[UPQTcTaXQTU^[Z]X]VT]^eTa #za)!!_a^RT]c
Z^]^\X)4aQ[P]SceTaST]bUPccXVbcT[P]ST
<TaTT]S&_a^RT]cPUQTU^[Z]X]VT][TeTaXU[VT
ETaST]bQP]ZT]b]V[TcP[d]STaUPccXVS^\bVa¬]bT]
:X[ST)FXZX_TSXP

8QaTeTcUaPD=72Abcza)EXQTZ[PVTa
Pc\TSST[TST\PcSTaTbVT]Q^b¬c
]X]VbbPVTaQ[TeTcPUeXbcPUST]SP]bZT
ST[TVPcX^]1Tb[dc]X]VT]ZP]XZZTP]ZTb

3TU^abZT[[XVT[P]STSTa\^ScPVTaZe^cTÌhVc]X]VTbcX[[TaU^abZT[[XVT SPV[P]VTcdaUaPbX]WhccTXST]UPccXVTU^abcPS:P\hPacX[D=72Ab
W^eTSZ^]c^aX;dbPZPU^aPcUzT]U^aZ[PaX]V_zPUb[PVTc^VU^aPcUzPc
ZaPebzWeXbeXZT]STaVad]ST]cX[T]PUeXb]X]VQTWeTaPUeXb]X]VT]
eXST^\WP]eX[UzRWP]RT]XTcP]STc[P]S
XZZTe¬aTTc_a^Q[T\XTcP]STc[P]SU^aZ[PaTaBP]SaPCP\Pc
7^bD=72AUzaYTVWeTaVP]VbP\\TQTbZTS0cSTSTbe¬aaTXZZT
ZP]U^ac¬[[T\XV]^VTcU^aSTeTSXZZT]^VTcbT[ebzYTVP]TaXZZT^\
D=72ATUcTa[hbTaQTVad]ST[bT
YTVZP]VaT\XVWzQ^\PcZ^\\TcX[TcP]STc[P]ST[[TaWePSYTVbZP[
EX]RT]c2^RWTcT[STaTaRWTUU^a5=bVT]Q^b¬c]X]Vb_a^VaP\^V
bcX[[T^_9TVU^abczaXZZTWe^aU^aSTXZZTeX[[TWPeT\XVX3P]\PaZ^V
_[PRTaTcXD=72AbW^eTSZ^]c^aX6T]TeTTaT]XV\TSBP]SaPCP\Pc
We^aU^aSTXZZTeX[U^ac¬[[T\XVVad]ST]5^aST\TaSTcY^QPaTTcbePa
3TceX[[Te¬aTT]bc^aWY¬[_WeXbD=72AZT]ScTVad]ST]]zaSTbZP[
STbZP[VXeT\T]U^a\XV^V\X]UP\X[XTTaSTcWT[Te^aTb[XeSTcSaTYTa
edaSTaT^\PUeXbcTÌhVc]X]VTZP]VT]Q^b¬ccTbXTcP]STc[P]S
EXQTSTaP[[TVT]Q^b¬c]X]Vb[P]STVXeT^bT]QTVad]ST[bT^VeXWPa bXV^\
^VbzSXbZdcTaTcSTc\TS3P]\PaZ3TcTaeXVcXVcU^a^bXU^aW^[ScX[Pc
Qa/b^RXP[aSVSZ
VT]edaSTaTÌhVc]X]VT]TbbPVTaUaeXQTb[dccTa^\eXbZP[U^abVTPc
VT]Q^b¬ccTST\XTcP]STc[P]ST[[TaXZZT3TcQTSbcTeX[[Te¬aTWeXb
8ÌhVc]X]VT[TYaT]<TWTQP2P\_cP[cTB^RXP[azSVXeTaT]\TS!
3P]\PaZVPe^bT]QTVad]ST[bTXWeTaT]ZT[cPUeXbcbPVbXVTaEX]RT]c
R^]V^[TbXbZTÌhVc]X]VTSTaePaXbP\\TbXcdPcX^]b^\:P[^\Q^3T
2^RWTcT[
ePaPUeXbcPU3P]\PaZX^Zc^QTabXSbcTzaSTWPeSTXZZTUzTc]^VT]QT
:P]YTaTbceXe[UaTcX[PcT]ÌhVc]X]VXZZTeX[Q[XeTVT]Q^bPc.
Vad]ST[bT^VZT]ScTXZZT]^VTccX[^\STXbcTSTceX[[TQ[XeTcX[QdScPc
9P^VSTcTaVad]ST]cX[PcUTTSQPRZUaPVT]Q^b¬c]X]Vb[P]ST]TTabz Z^\\TcX[TcP]STc[P]SBP]SaPCP\Pc^_[hbcTPcD=72AT]S]dXZZT
]hccXVU^a^b
WPeSTUd]STcdSPUWe^aSP]STZd]]TZ^\\TeXSTaT\TSbPVTa]T
3P]\PaZb]hTZaPecX[X]cTVaPcX^]VabP\cXSXVT]QTVad]ST[bTTZbcaP U^aSXSTXZZTZT]ScTSTcVad]S[PV3P]\PaZWPeTPUeXbcST\_z
eXVcXV\T]TaEX]RT]c2^RWTcT[
6T]Q^b¬c]X]VWP]S[TaXZZT^\QTbZ¬UcXVT[bTSTcTaT]Wd\P]Xc¬a B^dbRWTUXDS[¬]SX]VTbTaeXRT4ePBX]VTaSTaWPaP]bePaTcU^aPaQTY
X]SbPcb^VSTaU^aeX[T]ST[PUST\b^\3P]\PaZPUeXbTaPUSXbbT
STc\TSZe^cTÌhVc]X]VTWPaXZZT]bZTcPcbePaTB^RXP[azSVXeTaT]
zabPVTa]T\cZd]]TbT]STbeXSTaTcX[TcP]STc[P]SWeXbeXZT]STa
_zWe^aU^aSTXZZT^_[hbTaVad]ST]]zaSTPUeXbTaÌhVc]X]VTT[[Ta^\
Vad]ST]bXVTaWP]
ST^eTaeTYTaPc¬]SaTSTaTb_aPZbXbU^aPcX\STZ^\\TD=72A
<P]bZP[WT[[TaXZZTV[T\\TWT]bh]TccX[ÌhVc]X]VT]T_z_TVTa
4ePBX]VTaWPaS^VXT]\PX[bePaTcU[VT]ST)8]ST]eXZ^\\TacX[[TY
EX]RT]c2^RWTcT[
aT]TWPaeX\TSST[cD=72ARXaZPWe^a\P]VTÌhVc]X]VTSTaeX[Q[XeT
3TcQTSbcTTabT[eU[VT[XVPceXZT]STaVad]ST]bzeXZP]U^ac¬[[T
cX[QdSc^_W^[SbcX[[PST[bTX3P]\PaZCX[QdSSTc^\^_W^[SbcX[[PST[bT
ST]eXSTaTcX[ÌhVc]X]VT]T7eXbSTXZZTUzabePaeX[STY^b_TZd[TaTX
bZTaTUcTaPUcP[T\TSD=72A7eXbD=72ATaXceXe[^\T[T\T]cTaX
STcdT]ST[XVT^VSTcTaXZZTaX\T[XVcbXVTaWP]
PUcP[T]TaSTP[cXSeT[Z^\]TcX[PccPVTSTc^_^eTaU^a^b

CX[QPVTcX[bcPac
>V2[T\T]c:P[^\Q^b_TZd[TaTaVP]bZTaXVcXVc]¬a\TbcdPÌPST[XVc
_zWePSSTaTabZTc\TSWP]bbPV^VWePSSTcePaSTaVXZVP[c7P]
ca^TSTPcWP]^VWP]bUP\X[XTbZd[[TcX[3P]\PaZU^aSXWP]ePaV^S
ZT]Scb^\Ze^cTÌhVc]X]VPUD=72A<T]XbcTSTcTaWP]]dcX[QPVT
We^aSTcWT[TbcPacTST
8STbhe\z]TSTaSTaTaVzTcbXST]2[T\T]c:P[^\Q^ËZQTbZTS^\
PcWP]bbPVePaPUeXbcPU3P]\PaZWPaWP]\P]VTVP]VTVzTcST]
% B>280;Ao368E4A4=(8!(

B^\U[VTPUT]PacXZT[XB^RXP[azSVXeTaT]X]^eT\QTa!'^\Ze^
cTÌhVc]X]VTSTaQ[TePUeXbcPU3P]\PaZdST]QTVad]ST[bTdScP[cT
b^dbRWTU4ePBX]VTaST] STRT\QTacX[?^[XcXZT])
¿3TcTaaXVcXVceXXZZTU^ac¬[[TaÌhVc]X]VT]TWePSVad]ST]TacX[Pc
STTaQ[TeTcPUeXbc3TcTaXZZTe^aTb^_VPeT<T]YTVeX[cPVTSTc^_
\TSD=72A^VWaT^\STcTa]^VTcSTeX[e¬aT\TScX[PcX]SUaTÀ
bXVTa4ePBX]VTa_zU^aP][TS]X]VPUTc]bZTUaP3P]bZ5[hVc]X]VT
WY¬[_
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POLITIKERE:
URIMELIGT AT
FLYGTNINGE
STILLES RINGERE
DS[¬]SX]VTbTaeXRT^_[hbTaXZZTWe^aU^aSTWPaPUeXbcZe^cTÌhVc]X]VTUaPIP\QXP3TaeTSQ[XeTaSTc
be¬aTaTU^a5=PcUzST\VT]Q^bPcXTcP]STc[P]S3TcTaXZZTaX\T[XVcbXVTaU^[ZTcX]Vb_^[XcXZTaTUaP
QzSTB^VEb^\]deX[X]SSaPVTX]cTVaPcX^]b\X]XbcTaT]
0518A68CC4AA30<

4]cX]VTaPceXX3P]\PaZPUeXbTaZe^cTÌhVc
]X]VTU^aSXSTXZZTWPaX]cTVaPcX^]b_^cT]cXP
[TbT[e^\eXcP[Ta^\T]Wd\P]Xc¬aX]SbPcb
<T]bz\zDS[¬]SX]VTbTaeXRTXSTc\X]SbcT
bXZaTPcD=72Ab^\WPaP]bePaTcU^aÌhVc
]X]VT]TUzaPceXSTWePSVad]ST]TacX[Pc
ÌhVc]X]VT]TTaPUeXbcbzSTWPaTcVad]S[PV
U^aPcWY¬[_TST\eXSTaT
BzSP][hSTaSTcUaPX]cTVaPcX^]b^aSUaTa
7T]aXZ3P\:aXbcT]bT]B7P]eX[\TS
WT]eXb]X]VcX[PacXZ[T]XB^RXP[azSVXeTaT]
¿:e^cTÌhVc]X]VT[zbcXdeXbWTSÀ]dQTST
X]cTVaPcX^]b\X]XbcTaT]bXZaTPcSTaUaT\^eTa
U[VTaT]QTVad]ST[bT\TScX[D=72A]zaT]
ÌhVc]X]VQ[XeTaPUeXbc

3P]\PaZPUeXbTaÌTaT
7e^aeXX3P]\PaZcXS[XVTaTZd]WPeSTTcPbh[
^VQTbZhccT[bTbZaXcTaXd\STabZd[[Te¬aT
^_Uh[Sc]zaeXdSeP[VcTZe^cTÌhVc]X]VTbz
eTSc^VaTVTaX]VT]X!$]^V[Tbd__[TaT]ST
X]cTVaPcX^]bZaPeb^\X]STQ¬aTaPcZe^cT
ÌhVc]X]VT]T^VbzbZP[e¬aT\^cXeTaTST^V
bc¬aZT]^ZcX[PcQ[XeTbT[eU^abaVT]ST3T
ZaPebcX[[Ta\P]Zd]X3P]\PaZ>VSTaU^aeX[
STSTaQ[XeTaPUeXbc_zVad]SPUX]cTVaPcX^]b
ZaPeT]TZd]]TVT]Q^b¬ccTbXTcPUSTP]SaT

[P]STSTa\^ScPVTaZe^cTÌhVc]X]VT<T]STc
U^adSb¬ccTaPcD=72AZT]STaVad]ST]XWeTa
T]ZT[cbPV^VSTc]bZTWPaDS[¬]SX]VTbTa
eXRTT]S]dXZZTTUcTaZ^\\Tc
D=72AeX[chST[XVeXbVTa]TWPeTT]QTVad]
ST[bT^VSTcTaeX]SccX[Pc[hccTcX[\T]Ta
7T]aXZ3P\:aXbcT]bT]
=zaeXdSe¬[VTaZe^cTÌhVc]X]VTQaSTcX
WYVaPSbZTXbP\PaQTYST\TSD=72Ab^\Y^
WPaP]bePaTcU^aP[[TÌhVc]X]VT3TaU^abZP[eX
bT[eU[VT[XVVXeTD=72AST]QTVad]ST[bTST
QTSTa^\bzSTZP]WY¬[_TÌhVc]X]VTeXSTaT
bXVTaWP]

EX[cP[T\TS\X]XbcTaT]
4heX]SETbbT[Q^ESTaTa\TS[T\PU5^[ZT
cX]VTcbdSeP[VU^aDS[¬]SX]VT^V8]cTVaPcX
^]b_^[XcXZTaWT[[TaXZZTT]XVXDS[¬]SX]VTbTa
eXRTb_aPZbXb7P]\T]TaXZZTSTcTaaX\T[XVc
Pc3P]\PaZXZZT^_[hbTaÌhVc]X]VT]TWe^aU^a
STTaPUeXbc^VSTaU^aeX[WP]^VbzSaUcT
bPVT]\TSX]cTVaPcX^]b\X]XbcTaT]
3TcZP]XZZT_PbbTPcTc[P]Sb^\e^aTb
eXPST]\zSTeXdSe¬[VTaZe^cTÌhVc]X]VT_z
Ta\TScX[PcbcX[[T]^V[TÌhVc]X]VTSza[XVTaT
T]SSTePaUa3TWPaSTcXU^aeTYT]WzaScbz
WeXbeX^eTaW^eTSTcZP]VaT]^VTcU^aXZZTPc

VaTSTcT]S]dbe¬aTaTU^aST\bZP[eXbT[e
U[VT[XVVaTSTcbXVTaWP]^VU^acb¬ccTa)
3TcTaX]S[hbT]STPcSTcQTchSTa]^VTcU^a
ÌhVc]X]VT]TPcSTUzaT]U^aZ[PaX]V_zWe^a
U^aSTXZZT[¬]VTaTTa_zQP]T]4[[TabZP]ST
Y^XZZTbTWe^aSP]STZP]Z^\\TeXSTaT\TS
STaTb[XebXVTaWP]
>V4heX]SETbbT[Q^d]SaTabXV^eTaWe^aU^a
DS[¬]SX]VTbTaeXRTXZZTP[[TaTSTVXeTaT]
U^aZ[PaX]V]zaÌhVc]X]VTXZZTQ[XeTaeP[VcdS
U^aSTceX[Zd]]TVaTb\TVTcbX\_T[c
3TcTaY^XZZTU^aSXDS[¬]SX]VTbTaeXRT
QTWeTaPcVXeTT]\TVTcSTcP[YTaTcQTVad]
ST[bT3TbZP[Q[^cVXeTT]QTVad]ST[bTSTa
VXeTaUaTSXbX]STcW^bÌhVc]X]VT]T^Vb^\
X]STQ¬aTaPcD=72AZP]Z^\\TeXSTaT\TS
bPVTa]T^VU^abVTPcUzÌhVc]X]VT]TVT]Q^
bPcXTcP]STc[P]SbXVTaWP]
Qa/b^RXP[aSVSZ

BXSbcTzaQ[Te$!dSPUST 'Ze^cTÌhVc
]X]VTb^\Q[TeX]cTaeXTfTcPUDS[¬]SX]VT
bTaeXRTXIP\QXPPUeXbcDS[¬]SX]VTbTaeXRT
WPaXZZT^_[hbcWePSVad]ST]TacX[PcST$!
Q[TePUeXbc
B>280;Ao368E4A4=(8!(
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Narkomaner ønsker
ikke at være i fred
7Ta^X]\XbQadVTaTTUcTa[hbTa\TaT½^V\TaT_Tab^][XV½Z^]cPZc\TSQTWP]S[Ta]T<P]VTU[TabXV
_PaZTaTc_z\TcPS^]SPQTWP]S[Ta]TWPabcaaTU^Zdb_zSTb^RXP[T_a^Q[T\TaT]S_z\XbQadVTceXbTa
]hB58d]STabVT[bT

05BDB0=?0D;B4=

¿B^\]PaZ^\P]bZP[STae¬aT]^VT]STaWPaWz]SXWP]ZT
\TS|]U^aSXT[[Tab[PSTa\P]QPaTbczcX[·>V\P]WPa
X]VT]UP\X[XTbzSTcTaaPacPcSTaTaT]QTWP]S[TaT[[Ta
bhVT_[TYTabZTSTa[XVTcPVTaUPcX|]^VbXVTa)Á3dTabVdÂ
V^S]^Z[PS\XV[XVTWY¬[_TSXV[XSc^_ÂÀ
BzSP][hSTa]bZTcUaP#zaXVT:PaX]cXS[XVTaTWTa^
X]\XbQadVTa^V]d_z\TcPS^]7d]TaT]PU"QadVTaT
UaPbTZbU^abZT[[XVTZQT]WPe]bZTQTWP]S[X]VbX]bcXcd
cX^]Tab^\TaQ[TeTcX]cTaeXTfTccX[B58Âbd]STabVT[bT
^\WTa^X]\XbQadVTaTX:QT]WPe]0[[TSTX]cTaeXTfTST
\XbQadVTaT½_z]¬a|]½dScahZZTa]bZT^\\TaTX]cT]b
^V_Tab^][XVZ^]cPZc\TSQTWP]S[Ta]T4c]bZTSTaXU[VT
d]STabVT[bT]XZZTQ[XeTa^_Uh[Sc

4]PUU^aUPccTa]TQPVd]STabVT[bT]_a^UTbb^aXb^RX^[^VX
^Vb^RXP[cPaQTYST<PaVPaTcWP9xaeX]T]Ta^eTaaPbZTc^eTa
ST]\P]V[T]STQTWP]S[X]V
3TcTaT]]TVPcXebXSTeTSbZPSTbaTSdZcX^]b^\\P]
XZZTWPae¬aTc^_\¬aZb^\_z3TaTaT]aXbXZ^U^aPc\T
cPS^]QTWP]S[X]VZP]Q[XeTT]b^eT_dSTU^abhbcT\Tc^V
\P]ZP]b_aVT^\\XbQadVTa]TUzacX[bca¬ZZT[XVWY¬[_cX[
PcWz]ScTaT\XbQadVTc<P]WPaÌhccTcU^Zdbe¬ZUaPST]
_bhZ^b^RXP[TQTWP]S[X]V^eTa_zST]\TSXRX]bZTQTWP]S
[X]V^VcX[WY¬[_\TSTZbT\_T[eXbQ^[XV_a^Q[T\TabXVTa
<PaVPaTcWP9xaeX]T]

?Tab^][XVT[[Ta_a^UTbbX^]T[

6T]TaT[c]bZTaQadVTa]TPcQTWP]S[X]VXZZTZd]WP]S[Ta
^\U^aP]SaX]V\T]^Vbz^\^\b^aV^VPcaT[PcX^]Ta]TcX[
D]STabVT[bT]TadS^eTaX]cTaeXTf\TS"QadVTaT^V # QTWP]S[Ta]TWPaTc_Tab^][XVc_a¬V3TQahSTabXVXZZT^\
QTWP]S[TaTQPbTaTc_z ('cX[U¬[SXVcdScadZ]TY^da]P[TaX QTWP]S[X]VbX]bcXcdcX^]TaWe^aSTcTaeP]bZT[XVcPcZ^\\T
STcZQT]WPe]bZTQTWP]S[X]VbbhbcT\<PcTaXP[TceXbTaPc XZ^]cPZc\TSQTWP]S[Ta]T½^VWe^a\P]XZZTT]VP]V
\XbQadVTa]T^UcTZP]VzXÌTaT\z]TSTadST]_bhZ^b^RXP[ Q[XeTaQdScT]Z^_ZPUUTdST]Pc\P]bZP[QTcP[TU^aSTc
1adVTa]TTaZaXcXbZT^eTaU^aQTWP]S[X]VbX]bcXcdcX^]Ta
Z^]cPZc\TSQTWP]S[TaT8"'_a^RT]cPU\XbQadVTa]Tb
We^aQTWP]S[Ta]TTaPUeT]cT]ST^VWe^aSTbT[ebZP[
Y^da]P[TaTaSTaXZZTaTVXbcaTaTc]^VT]QTWP]S[X]VbZ^]
^_bVTQTWP]S[Ta]T^VTZbT\_T[eXbQTbcX[[TcXSWeXbST
cPZcSTbT]TbcTbTZb\z]TSTaQ^acbTcUaPdS[TeTaX]VPU
]bZTaZ^]cPZc
\TcPS^]
8d]STabVT[bT]STË]TaTb¿_Tab^][XVaT[PcX^]Àb^\Tc
'#_a^RT]cPU\XbQadVTa]TWPaXU[VTSTaTbY^da]P[Ta
XZZTcP[c\TST]QTWP]S[Ta^\T]b^RXP[WP]S[T_[P]X]ST] U^aW^[SWe^a_Tab^]Ta]TWPaPUVaT]STQTchS]X]VU^a
Z^]cPZcT]0c|]QTWP]S[TaXZZTQ[^cZP]TabcPccTbPUT]
U^aSTcbT]TbcTWP[eTza>VÌTaT\XbQadVTaTU^ac¬[[Ta
^\QTWP]S[X]VbcX[QdSWe^aSTU^aTZbT\_T[UzadS[TeTaTc P]ST]QTWP]S[TaDST]Pce¬aTT]_aXePcaT[PcX^]^_[TeTa
QTWP]S[TaT]^VQadVTaT]Pc¿STZT]STaWX]P]ST]À
\TcPS^]_zTcP_^cTZ\T]T[[TabXZZTWPaZ^]cPZc\TS
3T]]TdcaP[TZ^]cPZcQTbZaXeTbXd]STabVT[bT]b^\ST]
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Hvornår er man
reelt enlig?
Kommunerne kører jævnligt kampagner for at opfange sociale bedragere. Men det er ikke længere enkelt
at afgøre, om en person er enlig, for nutidens forældre lever i en kompleks familiestruktur. Reglerne for
tilskud er med andre ord forældede.
AF NINA HIELMCRONE, CAND.juR., LEKTOR VED AALBORG uNIVERSITET • FOTO: SCANPIx

Nina Hielmcrone.

Forleden forlød det i Radioavisen, at Århus Kommune
havde hyret pensionerede politifolk til at overvåge enlige
forsørgere. De kører rundt og holder øje med, hvilke biler
der holder uden for bopælen om natten. Formålet er at afsløre, om der er nogen, der modtager sociale ydelser som
enlige, selv om de i virkeligheden ikke er berettiget til dem.
En ny kampagne er i gang. Vi har haft rigtig mange tilsvarende kampagner, siden vi første gang fik begrebet “reelt
enlig” i børnetilskudsloven i 1973.
Der er uden tvivl mennesker, der fifler med fiktive adresser, og som bevidst snyder det offentlige, men det billede,
der tegnes i medierne, er ikke i alle tilfælde så enkelt, som
det fremstilles.
Der er især to forhold, der savnes i debatten: Dels at
det centrale begreb “reelt enlig” er meget uklart, dels at
begrebet stammer fra en tid, hvor familiestrukturen og de
familieretlige regler så helt anderledes ud end i dag.

Begrebet “reelt enlig”
Begrebet stammer oprindelig fra ændringer i børnetilskudsloven i 1973. For at være berettiget til ordinært og
ekstra børnetilskud skal modtageren være reelt enlig,
det vil sige at ikke kun ægteskab men også det at leve i et
ægteskabslignende forhold betyder, at man ikke er berettiget. Et af problemerne er, at det ikke er ganske enkelt at
afgøre, om der er tale om et “ægteskabslignende forhold”.
Begrebet er omfattet af så ubestemte kriterier, at det
også for kommunen kan være vanskeligt at afgøre, om
betingelserne er opfyldt.
Vejledningen til børnetilskudsloven angiver, at “En person, der ikke er gift, anses kun for enlig, hvis pågældende
ikke lever i ægteskabslignende forhold med den anden af
forældrene eller med en anden person. Der foreligger et
ægteskabslignende forhold, når der er fælles husførelse
og tale om et samlivsforhold, der kan føre til ægteskab
eller registreret partnerskab efter dansk ret.”
20 SOCIALRÅDGIVEREN 09 I 2009

Et ægteskabslignende forhold defineres således som et
praktisk og/eller økonomisk fællesskab svarende til det
fællesskab, som vores ægteskabslovgivning bygger på.
Når en person anses for at leve i et ægteskabslignende
forhold og dermed ikke er berettiget til børnetilskud
som enlig forsørger, er tanken, at vedkommende ganske
vist ikke er omfattet af ægteskabslovgivningens retlige
forsørgelsespligt- og ret, men at der består en faktisk
forsørgelse i form af økonomisk eller praktisk fællesskab.
Man er altså ikke berettiget til tilskuddet, hvis man lever
sammen med en person, som man ligeså godt kunne være
gift med.

Ændringer i forældreskabet
Man kunne af debatten om socialt bedrageri få det indtryk,
at det er meget enkelt at afgøre, om en person er enlig
eller ej. Men især når der er tale om tidligere samlevende
eller gifte med fællesbørn er det faktisk meget vanskeligt.
Tidligere var både de retlige og faktiske forhold betydeligt
klarere. Ved ægteskabsophør fik den ene af forældrene
forældremyndigheden og dermed det retlige og også faktiske ansvar for børnene, mens den anden fik samværsret,
det vil sige en ret til på nøje fastlagte tider at have besøg
af børnene. Pengeforsørgelsen foregik ikke længere i
fællesskab. Forældremyndighedsindehaveren stod for den
faktiske forsørgelse af barnet, naturalforsørgelsen, mens
den anden af forældrene opfyldte sin forpligtelse ved at
betale et specifikt bidrag.
Dette billede har ændret sig markant siden 1973. Hvor
der er sket ændringer på det familieretlige område, er den
retlige konstruktion af begrebet “enlig forsørger” i børnetilskudsloven imidlertid ikke ændret.
Ændringerne af reglerne om forholdet mellem forældre
og børn, senest med forældreansvarsloven, har ikke kun
afstedkommet en ændring af de retlige relationer mellem
ugifte eller separerede forældre og deres børn. Sammen

med udviklingen i kønsrollemønstrene – ved større inddragelse af fædrene i det praktiske ansvar for børnene – har
de nye regler også bevirket, at forældre i langt større omfang oplever og efterlever ansvar for børnenes opdragelse
og opvækst, selv om de ikke har dem boende hos sig. Og
den af forældrene, der har børnene boende, forventer
også, at den anden tager del i de praktiske opgaver. Det
vil i en række tilfælde betyde, ikke blot at forholdet til
børnene ændrer sig, men også at forholdet mellem de
tidligere samlevende forældre ændrer sig. Når den anden
af forældrene har – og tager – et større ansvar, kan der
opstå en ny solidaritet mellem forældrene, der bygger på,
at den anden betragtes som en ressource for børnene, og
det kan derfor være vigtigt, at også den andens forhold
gøres tålelige – med henblik på, at børnenes samvær med
vedkommende bliver godt for børnene.

som enlig forsørger, om der kan indgås ægteskab eller
registreret partnerskab, om der er fælles folkeregisteradresse, bolig, økonomi, bankkonto, husholdning og fælles
biologiske børn.

De socialretlige tildelingsregler

Det er således faktorer, der – set udefra – kan tolkes som
tegn på samliv. Det problematiske i den forbindelse er, at
disse faktorer ikke nødvendigvis er udtryk for det økonomiske og praktiske fællesskab, der kan paralleliseres
med et ægteskab. Særligt problematisk kan det være, hvis
manden har dårlige boligforhold – i visse tilfælde sågar er
hjemløs. Det indebærer på den ene side, at samvær med
børnene må foregå i deres og ikke i faderens hjem og på
den anden side, at det vil bestyrke myndighedernes opfattelse: At der i realiteten er tale om samliv.
Det er tankevækkende, at det forhold, at parterne har
fællesbørn, i sig selv betragtes som et moment, der tæller
i retning af at statuere samliv. Set i lyset af udviklingen i
familiestrukturen og de ændrede familiepolitiske regler
skulle det snarere tolkes som et moment, der taler for, at
der trods manglende samliv er et mere eller mindre vidtgående fællesskab. Socialpolitikken synes imidlertid på
dette punkt at være stivnet i et 20-30 år gammelt billede
af den enlige mor. A

Hvis administrationen af de uklare socialretlige regler
ikke skal undergrave de familieretlige bestræbelser, må
konsekvensen være, at man, når man undersøger, om der
er fællesskab om husførelse, må holde det adskilt fra
deltagelse i opgaver omkring børnene. Man må skelne mellem reel omgåelse af ægteskab, det vil sige situationer,
hvor parterne i realiteten fortsætter, som om de var gift,
og situationer, hvor de har et – af samfundet opmuntret og
tilstræbt – fællesskab om børn.
Hvornår en person i praksis ikke (længere) kan betragtes som enlig forsørger kan være overordentlig svært at
afgøre. Den sociale Ankestyrelse har truffet principielle
afgørelser om spørgsmålet, og der er i forbindelse med en
lovændring i 1998 fremsat følgende bemærkningerne til
lovforslag (nr. 89 af 1997):
Nogle af de faktorer, der især må lægges vægt på
ved kommunens vurdering af, om pågældende er enlig
forsørger, er, om pågældende skriftligt har erklæret sig

Af bemærkningerne – og af den praksis, der er på området
– fremgår det, at de faktorer der lægges vægt på, er:
•
•
•
•
•
•
•
•

om der er fællesbørn.
hvor ofte (faderen) kommer i hjemmet.
hvem der henter og bringer børn i daginstitution.
om (faderens) navn står på døren.
i hvis navn bil eller andre effekter er registreret.
om der er bankkonti i begge forældres navn.
om (faderen) hjælper med for eksempel indkøb.
(faderens) boligforhold.
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H v o r b o r d e f a tt i g e ?
det går fortsat den forkerte vej med antallet
af familier, der bliver sat ud af deres boliger
af fogedretten. der er sket en fordobling
fra 1823 i 2002 til 3762 i 2008. regeringen
har gentagne gange lovet at gøre noget ved
problemet, men der er kun sket en stramning
af reglerne med tidligere orientering fra
boligselskaber til kommunerne om manglende
huslejebetaling, og med mere rådgivning om
økonomi til familierne. det skaffer ikke penge
til huslejen.

Relativ fattigdom
det reelle problem er, at rigtig mange flere familier lever i relativ fattigdom på starthjælp,
kontanthjælp eller sygedagpenge og nogle
lønmodtagere har så lille et rådighedsbeløb,
at budgettet ikke kan hænge sammen, selv
med lave huslejeudgifter. for sen eller ingen
betaling betyder at huslejerestancen ryger i
fogedretten med gebyrer og omkostninger.
gælden vokser med restance, omkostninger,
flytning, opbevaring af bohave, og når (hvis)
familien får en anden lejlighed med nyt boligindskudslån.

Kommunerne er ikke forpligtet til at hjælpe
en udsat familie til en anden bolig - kun til at
sikre børnene tag over hovedet og rimelige
vilkår. i praksis er tilbuddet ofte, at anbringe
børnene midlertidigt på en døgninstitution,
mens de voksne må klare sig selv. for mange
familier er tilbuddet ikke en hjælp og samfundsøkonomisk er det dyrt i både økonomiske og menneskelige omkostninger.

Børnene betaler
for børnene betyder det utryghed og uregelmæssigt eller intet fremmøde i daginstitution
og skole og ingen kontakt med kammerater og
fritidsliv. mange må skifte institution og skole
i forbindelse med en ufrivillig flytning.
de voksne får svært ved at passe deres
arbejde uden fast bopæl, og når børnepasning
og skole er langt væk fra, hvor man kan låne
sig til overnatning. efter en periode med at
låne en sofa hos venner og bekendte, ender
nogle desværre på forsorgshjem eller gaden.
Vi ved, at længerevarende fattigdom påvirker barndommen og fører til social og kulturel
eksklusion og isolation fra samfundet.

af regionsformand
anne jørgensen

enkelte kommuner vil vedtage en Udsattepolitik. den er ofte møntet på misbrugere,
psykisk syge, prostituerede, hjemløse m.fl.
jeg vil opfordre til, at de mange udsættelser
fra folks boliger kommer med, så der kommer
et yderligere pres på regeringen om ændret
lovgivning, der sikrer børn og familier et forsørgelsesniveau væk fra fattigdomsgrænsen
og tag over hovedet.

Brugernes Bazar
rådet for socialt Udsatte holder igen i år
Brugernes Bazar hele dagen 13. juni i Kongens
Have i odense, hvor socialrådgivere fra
ds-syd gerne diskuterer med politikere og
brugere.

n y t f Ra din f ag g Ruppe:
af jeanette ULnits

Pas på børn og unges
retssikkerhed
i faggruppen af socialrådgivere ansat på
døgninstitutioner og opholdssteder for børn og
unge er manglen på kommunale socialrådgivere
en kendt problematik. og det er ikke er blevet
bedre siden reformen, fortæller dorthe norlyk,
formand for faggruppen. Hun er ansat på den
sikrede døgninstitution Koglen ved Herning:
- jeg hører ofte om vores medlemmers
frustrationer, når de lovgivningsmæssige krav
ikke bliver opfyldt i kommunerne. opfølgninger, der enten er forsinkede eller ikke sker,
handleplaner, der ikke falder til tiden og er
ufyldestgørende, for tyndt undersøgelsesmateriale, manglende vurderinger om familiemæssige tiltag, sanktionsdømte unge, der
ikke får en koordinator – og børn og unge, der
over længere tid slet ingen sagsbehandler har.
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- Vi bruger meget tid på bare at få kontakt
til den kommunale sagsbehandler. og når
de kontakter os, må vi også bruge tid på at
vejlede dem i forhold til kommunens døgnanbringelsesmuligheder, og hvad de forskellige institutioner er specialiserede i. nogle
sagsbehandlere møder op uforberedte og
efterlader flere spørgsmål end svar ved
møder. Uden at vide noget om det, tror jeg,
at man i hvert fald nogle steder mangler en
grundlæggende implementeringsplan - siden
det ofte er uklart, hvem der gør hvad, og siden
den nødvendige viden ikke altid formidles til
de relevante og helt ned i systemet.
samtidig har faggruppen stor forståelse for
kollegernes vanskelige vilkår i kommunerne,
lyder det fra formanden:

faggrUppeformand
dortHe norLyK arBejder pÅ
den siKrede institUtion KogLen

- Vi håber, at politikerne for alvor åbner
øjnene for reformens følgevirkninger. for
kvaliteten af vores indsats bliver selvfølgelig
præget, hvis det foregående arbejde er mangelfuldt. i sidste ende handler det om at sikre
børn og unges vilkår og retssikkerhed. når et
barn eller en ung står over for en anbringelse,
kan forhalinger og mangler betyde, at anbringelsen ender med at blive akut. anbringelser
er et drastisk indgreb, som ikke skal ske over
hals og hoved, men under ansvarlige omstændigheder. endelig er risikoen for fejlanbringelse større ved akutte anbringelser, så ikke
mindst derfor må disse problemer løses,
mener hun.

A nnoncer

Kan man sikre, at eleven
får noget ud af sit kostskoleophold?

Mariann Kordif
Forstander & Psykolog aut., Ringe Kostskole

” Der er behov for institutioner, der tør – og kan – skabe struktur og

genkendelighed for sårbare unge. På Ringe Kostskole kombinerer vi
anerkendende relationspædagogik og specielt tilrettelagt undervisning.

Vi har fokus på det, der virker, og vi dokumenterer systematisk de

”

resultater, vi opnår med eleverne.
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Mindeord

Familieplejekonsulent Henrik Kaiser er død,
han blev 53 år.
Det var med stort chok og sorg, at vi modtog
beskeden om Henriks pludselige og uventede
død den 4. april. Alt for tidlig blev han ramt af
en blodprop i hjertet, mens han nød det dejlige
forårsvejr i sin have.
For Familieafdelingen og alle, som Henrik
var i berøring med, er det et stort og ufattelig
tab. Henrik havde en stor faglighed og et stort
engagement i sit arbejde. Det var vi mange
som nød godt af. Ikke mindst kæmpede han
ihærdigt for at forbedre anbragte børns situation til det bedst mulige.
Henrik gik aldrig af vejen for en god diskussion eller væk fra en kamp han mente, han

foto: scanpix

Senio RSek tionen

Syrentur til Faaborg
Seniorsektionen, Region Nord og Syd, inviterer på tur med bus fra Odense ad små veje
over Brahetrolleborg, Trente Mølle og Falsled
til Faaborg, hvor vi får en guidet spadseretur
gennem den smukke by og efter frokosten
besøger vi Faaborg Museum – læs om det på
www.faaborgmuseum.dk.
Det sker 26. maj. Læs mere på vores hjemmeside www.socialrdg.dk/seniorsektion.
Du er meget velkommen til at tage din HKkollega med – hun skal tilmelde sig til
Christine Damkjær Petersen på e-mail
f624@bif.kk.dk
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skulle kæmpe, uanset om det var for et barn
eller for hans kollegas arbejdsforhold. Og han
gjorde altid det med sin helt specielle humor
og med et glimt i øjet.
I hverdagen blev alle mødt med Henriks
charme, grin, kvikke bemærkninger og mange
smil. Henrik var altid i godt humør og han gik
heller ikke i vejen for en festlig sang i ny og
næ. Til julefrokosten i 2008 stiftede han årets
pris: Helgeprisen – opkaldt efter borgmester
Helge Friis.
Henriks store glæde ved livet, hans mange
rejser med kæresten Lone og datteren Freja
og ikke mindst hans rejser til ølfestivaler i
Tyskland, var noget han omtalte meget. Dette
var et helt særligt kendetegn for ham.

Livet blev levet, han var midt i det, han
gerne ville, og hans mange tanker og ideer
om, hvordan fremtiden skulle være, står vi
nu tilbage med. Henrik vil blive husket for
at være et helt specielt menneske og en
fantastisk kollega, der er svær at undvære.
Vores tanker går til Lone og Freja.

Region Syd

te mad age

Udslusningsprojekter
i kriminalforsorgen

Beskæftigelsesfaggruppen

Hvad har betydning for en succesfuld udslusning? Det er emnet for en temadag om
udslusningsprojekter i kriminalforsorgen, som
DS Region Syd – Snoghøj holder 27. maj
kl. 10 -15.
Temadagen er åben for alle interesserede
medlemmer af DS. Deltagelse er gratis.
Tilmeld dig senest 19. maj pr. mail til
ds-syd@socialrdg.dk med navn og medlemsnummer.
Har du spørgsmål, så kontakt Tine Noack,
Tine.Noack@Kriminalforsorgen.dk.

Beskæftigelsesfaggruppen inviterer til temadag 9. juni på DSH/Århus om “Voksne med
psykiske lidelser og arbejdsmarkedet”.
Erhvervspsykolog Michael Danielsen fra
Psykiatrifonden vil bl.a. tale om “Rådgiverrollen i det støttende samtaleforløb”.
Socialrådgiver Eva Hansen fortæller om
”Projekt Håndholdt Indsats. Et 2-årigt model- og udviklingsprojekt, som skal udvikle
individuelle aktiverings- og vejledningsforløb
til borgere i matchgruppe 4 og 5.
Læs mere på vores hjemmeside på www.
socialrdg.dk/faggrupper, hvor du også kan
tilmelde dig.

Æret være hans minde.
Kollegaerne i Familieafdelingen og alle socialrådgiverne i socialrådgiverklubben i Halsnæs
kommune.

Kurser og

Er du flyttet?

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

På www.socialrdg.dk/selvbetjening kan du
opdatere din adresse og dine andre medlemsoplysninger. Se dit medlemsnummer
på bagsiden af Socialrådgiveren

konferencer

Har du skiftet job?

DS:NU

DS-Kalender

Læs mere om arrangementerne på www.socialrdg.dk/kalender

12. maj, KøBENHavN
Integrationsnetværk

15. maj, NORd/ÅlBORg
Fest med anne marie Helger

12. jUNI, NORd/HOlSTEBRO
Fest på den røde Plads

Integrationsnetværk Hovedstaden holder
fyraftensmøde om etniske minoritetsforeninger.

Region Nord inviterer til fest med Anne Marie
Helger og dine kolleger

Region Nord inviterer til fest med forfatteren
Erling Jepsen og dine kolleger

20. maj, NORd/ÅRHUS
Fest med anne marie Helger

15.-16. jUNI, OdENSE
Kvindekrisecentre

Region Nord inviterer til fest med Anne Marie
Helger og dine kolleger

Faggruppen holder seminar om bl.a. skismaet
mellem professionalisme og frivillighed samt
generalforsamling.

13.-14. maj, Ry
Seniorsektionen

Seniorsektionen holder årsmøde og generalforsamling
13. maj, OdENSE
dagbehandling

Faggruppen holder temadag om ”Dem vi
sidder overfor” samt generalforsamling.
14.-15. maj, NyBORg
SOSU-skolerne

Faggruppen holder landsmøde og
generalforsamling

26. maj, NORd/Syd
Seniorsektionen

Seniorsektionen inviterer på syrentur til
Faaborg med bl.a. besøg på museet.
9. jUNI, Syd/RINgE
anbragte børn

Professor Tine Egelund fremlægger resultater af en forløbsundersøgelse af anbragte
børn.

Redigeret af redaktionen

16. jUNI, vEjlE
alkoholfaggruppen

Temadag om kvaliteten i alkoholbehandlingen.
Henrik Rindom holder oplæg.
28.-29. SEPTEmBER, NyBORg
Socialrådgiverdage 2009

Tilmeldingen åbner 13. maj

D e B at

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. 10 er mandag d. 11. maj klokken 9.00.

T i d l i g f o r e b y g g e n d e i n d s aT s e f T e r ly s e s
Regeringen benytter enhver lejlighed til at
skyde ansvaret for indsatsen overfor udsatte
børn videre til de lokale politikere og det
kommunale selvstyre, men samtidig har
Folketinget fastsat loft over de økonomiske
ressourcer, som den enkelte kommune har til
rådighed. Folketinget har ligeledes besluttet
skattelettelser.
Folketinget har et stort ansvar for at rette op
på 1990-ernes mangelfulde indsats overfor
udsatte børn. Dette ansvar synes jeg ikke,
Folketinget lever op til.
I Danmark findes der rigtig mange veluddannede, kompetente sundhedsplejersker,
pædagoger og lærere, som arbejder for at
sikre gode vilkår for de børn, der er deres
arbejdsområde.
I virkelighedens verden opleves det således,

at ovenstående fagpersoner gennem de sidste
30 år er blevet reduceret til så få personer,
at der ikke er plads til opmærksomhed på det
enkelte barn og det tætte samarbejde med
forældrene. Mange pædagoger og skolelærere har mistet ”gnisten” og har valgt andre
arbejdsområder.
Nu arbejdes der med “Barnets Reform”, som
har fokus på tidligere indsats, mere tvang
og længerevarende anbringelser.Jeg mener,
at der i stedet skal arbejdes på at tilføre
ressourcer til de områder, der i forvejen
arbejder med tidlig forebyggende indsats.
Dette vil resultere i, at der kan reduceres i
antallet af børnesager i de sociale forvaltninger.
Mange af de økonomiske midler, der i dag er
afsat til anbringelse af børn kunne med held

overføres til kommunerne, som så skal forpligtes til at anvende de økonomiske midler til
at øge antallet af sundhedsplejersker, bedre
normeringer af dagplejepædagoger, flere
pædagoger i børnehaverne og skolefritidsordninger, samt flere skolelærere, så der for
alvor kan gives kvalificeret støtte til de børn,
der har begyndende vanskeligheder. Disse begyndende vanskeligheder skal forhindres i at
udvikle sig til større og mere gennemgribende
vanskeligheder.
Jeg mener, at det vil få dén konsekvens for
børnene, at de får den nødvendige støtte, så
der ikke opstår vanskeligheder, som senere
i barnets liv udvikler sig til større vanskeligheder.
af Else Hansen
Socialrådgiver i Kalundborg Kommune
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SUF

'PSFCZHHFMTFBGBOCSJOHFMTFS
'BNJMJFCFWBSFOEFJOETBUTJIKFNNFUIFMFEHOFU
*OTUJUVUGPS'BNJMJF6EWJLMJOHZEFSIKMQUJM

A nnoncer

Den Sociale
Sociale Udviklingsfond
Den
Udviklingsfond

SUF tilbyder:

Bo-Selv som alternativ til døgnanbringelse
Efterværn, § 52, stk. 3 nr. 7, § 76, § 85
Opgangsfællesskaber
Afgiftning / Akut beredskab
Bosteder for psykisk syge unge
Alternativ afsoning
Mentor-ordning
Udredning

#

-

9

#-

-9

Målgrupper:

#9

Unge med sociale og/eller psykiske vanskeligheder
Unge med kriminel baggrund
Sent udviklede
Misbrugere
Dobbeltdiagnoser
DAMP/ADHD
Aspergers syndrom
Borderline m.ﬂ.
SUF har afdelinger over hele landet.
Kontakt os på tlf. 86 19 28 00
eller læs om vore aktiviteter på

#-9

1SBLUJTLFPQHBWFSJGBNJMJFO
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QBSUOFSFUJMEJWFSTFJOTUJUVUJPOFS
'BNJMJFO OÌSEFIBSCFIPWQÌGPSTLFMMJHFUJEFSJEHOFU
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Foto: Shutterstock

www.suf.dk

nye veje for utilpassede unge - prøv MTFC!
Multidimensional Treatment Foster Care er et evidensbaseret behandlingsprogram, som er nyt i Danmark.
I samarbejde med Servicestyrelsen tilbyder MTFC-Hovedstaden og CESA på Fyn MTFC-behandling
til 12-17-årige unge og deres familier.
Behandlingsmetoden kendetegnes ved:
• Den er kortvarig (op til 12 måneder)
• Den er helhedsorienteret og målrettet
• Den er intensiv og med daglig opfølgning
• Den er adfærds- og ressourcefokuseret
• Den unge skal efterfølgende kunne fungere i sit vante nærmiljø
og være i stand til at holde sig uden for negative påvirkninger
Du kan læse mere om MTFC og metoden på www.cesa.dk eller www.mtfc-hovedstaden.dk.
Kontakt om yderligere information og visitation rettes til:
• MTFC-Hovedstaden på tlf. 48 46 08 37 eller
mail info@mtfc-hovedstaden.dk
• CESA på tlf. 62 62 39 72 eller post@cesa.dk

MTFC-Hovedstaden
FAMILIEPLEJEn
FREDEnSBORG
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A nnoncer

Slip din
viden løs
Er du socialrådgiver / socialformidler med bagagen
fuld af kompetencer og erfaring, så kom til KAVALERIET. Vi giver dig mulighed for at slippe din viden løs
og gøre en forskel hos vores kunder. Som vikar får
du tilbudt et arbejdsliv, som er rigt på faglige udfordringer og variation. Hvis du er ﬂeksibel, engageret
og løsningsorienteret, så læs mere om jobbet på
www.kavaleriet.dk – eller kontakt os på 3930 9603.
KAVALERIET er en værdidrevet virksomhed. Vi har
fokus på dialog, kompetence, handlekraft, engagement og nytænkning i alt, hvad vi foretager os. Vi
dækker hele landet og leverer vikar- og konsulentydelser til både virksomheder og private, der vil gøre
en forskel – i tide.

ikarformidlingen

Formidling af socialrådgivere og socialformidlere
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20. maj

5. maj

11

4. juni

18. maj

12

25. juni

10. juni

13

13. august

29. juli

14

27. august

12. august

15

10. september 26. august

16

24. september

17

8. oktober

18

22. oktober

9. september
23. september
7. oktober

19

5. november

20

19. november

4. november

21

10. december

25. november

1/10

7. januar

21. oktober

9. december

BEMÆRK AT DEADLINE FOR
AFLEVERING AF FÆRDIGT
MATERIALE ER TO DAGE EFTER
BESTILLINGSFRISTEN KL. 12

Send din annonce til
DG Media, epost@dgmedia.dk
fax 70 27 11 56

Brug VISO – få viden – skab kvalitet

VISO temamøder
Er du kommunal sagsbehandler, leder, ansat i PPR, på et
specialtilbud eller fra en brugerorganisation på social- og
specialundervisningsområdet?
Hør hvordan du kan få gavn af VISO på et af vores temamøder
• mandag den 8. juni 2009 i Vejle,
• onsdag den 10. juni 2009 i København eller
• tirsdag den 25. august 2009 i Sønderborg.
Temamøderne er gratis og fra kl. 13-16. Se mere på
www.servicestyrelsen.dk og meld dig til senest 28. maj 2009.

VISO yder gratis specialistrådgivning og udredning inden for områderne:
• Udsatte børn, unge og voksne
• Børn, unge og voksne med handicap
• Specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.
28

www.servicestyrelsen.dk/viso

SÅDAN SKREV LEDER PÅ BOTILBUD
OM DEN RÅDGIVNING OG UDREDNING
INSTITUTIONEN HAR FÅET I VISO:

” Jeg vil gerne sige tak for en
rigtig god indsats omkring
beboer MM. Det har været
en stor hjælp for personalet
i afdelingen. Der er kommet afklaring omkring MM
som person, og vi har fået
redskaber til bedre at kunne
aflæse reaktionsmønstre. Det
har betydet, at der er en hel
anden ro på afdelingen nu, og
det er ikke længere nødvendigt at have ekstra personale
på. Vi vil kunne anvende de
pædagogiske redskaber på
andre beboere, så jeg tror, at
ressourcerne, der er brugt i
denne forbindelse, er givet
rigtigt godt ud.”

A nnoncer

Hvorfor vælge en kostskole?

Lisbet Søndergård
Skoleleder, Skolen på Slotsvænget

” Vi vil og kan finde den enkelte elevs ressourcer – og gøre
en mærkbar forskel menneskeligt, fagligt og socialt.
”

29

CAFA

STØTTET
eller
OVERVÅGET
SAMVÆR

A nnoncer

- Undersøgelser og foranstaltninger i forhold til børn,
unge og familier
- Supervison, konsultation, coaching og undervisning
til fagfolk.
Vi tager udgangspunkt i, hvad du og din organisation har brug for,
og tilrettelægger opgaverne sammen med dig.

Gennembrud tilrettelægger og udfører samvær
med børn/unge og deres forældre ved anbringelse udenfor hjemmet.
Vi har hyggeligt indrettede lokaler i Holte Midtpunkt, tæt på station og parkeringsmuligheder,
hvor samværet kan finde sted.
Ring eller mail for et uforpligtende møde.

www.cafa.dk

Gennembrud v./ Liane Ingerslev
Tlf: 27 20 84 03
lianeingerslev@hotmail.com
Holte Midtpunkt 23, 3. Sal, 2840 Holte

Tlf. 46 37 32 32 - E-mail: cafa@cafa.dk

Externa

Narrativt center for terapi, konsultation, undervisning og supervision

www.externa.dk

Efteruddannelse i narrativ teori og metode
Nyt hold starter til efteråret 2009

2- årigt praksisbaseret efteruddannelsesforløb for professionelle behandlere. 19 + 20 dage. Efterår 2009 til juni 2011
Sted: Rebildhus, Skørping. Tilmeldingsfrist 1. juli 2008
Pris pr. år 24.000 kr. + moms
Information og tilmelding elena@externa.dk
Undervisere Elena Smith og John Gurnæs samt danske gæstelærere.
Læs mere på hjemmesiden.

Workshop ”Håbefuld Psykiatri”
Rebild 18.-19 juni. 2009

Externa udbyder enestående workshop med to af Danmarks mest markante personligheder indenfor det systemiske og narrative område.
Psykiater Søren Hertz om ”Uanede muligheder” i psykiatrien
Psykolog Anette Holmgren om at blive ” Berørt og beriget” i psykoterapi.
Pris 3300 kr. + moms
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Tilmelding: elena@externa.dk. Senest den 1. juni. 2009

A nnoncer

Det gamle tv-signal til
antenner slukkes!

Skal du ?
t
e
g
o
n
e
gør

Ja, hvis du ser tv via egen
antenne, skal du gøre noget.
Så skal du sørge for, at dit tvapparat kan modtage det nye
tv-signal senest 31. oktober
2009. Ellers får du ”sort skærm”.

Har du parabol, bredbånd
eller kabel, behøver du ikke
at gøre noget.
Og hvis du ser tv via en fællesantenne, skal du kun gøre noget,
hvis antenneforeningen beder
dig om det.

Tre ting du kan gøre

1. Behold dit nuværende tv,
og køb en modtagerboks,
som du slutter til tv’et.
2. Eller køb et nyt tv, som
kan vise det nye tv-signal
uden en boks.

Du kan få hjælp
l Borgeroplysning 70 33 99 00.
l www.DetNyeTv-signal.dk.
l Hos tv-forhandleren: se efter
skiltene fra Det Nye Tv-signal.
l Hent folder på biblioteket.

3. Eller drop tv-antennen,
og modtag dit tv-signal
på en anden måde
(for eksempel via kabel,
parabol eller bredbånd).

Den offentlige kampagne om overgangen til digitalt tv varetages af
Det Nye Tv-signal – et uafhængigt, offentligt finansieret sekretariat.
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TEMAEFTERMIDDAG
A nnoncer

med
forstander Rita Knudsen
og psykoterapeut Vita Gissemann

Intensiv forebyggende
behandling for familier
og gravide med
misbrugsproblemer
Dagen foregår den 3. juni 2009 kl 13.00-15.30
på Hotel Ritz, Banegårdsvej 12, 8000 Århus C.
• Behandlingen på Familiecenter Dyreby og Klintinghus (afklarings-, støtte-, nedtrapnings- og
behandlingsbotilbud)
• Målgruppen
• Psykologisk forståelse af familiernes traumer
• Støtte ved anbringelse af barnet uden for hjemmet
• Alternativ til anbringelse af barnet uden for
hjemmet
• Hvordan sikres barnets udvikling og trivsel i
behandlingen sammen med deres udsatte, traumatiserede og sårbare forældre
• Evidensbaseret dokumentation

Kognitiv Center Fyn
udbyder 3 kurser:
Intensivt Mindfulness-kursus
Trin 1 og Trin 2 - med 2 undervisere
4-dages kursus i Kognitiv Mindfulness Meditation - nyeste
evidensbaserede metode inden for den kognitive tradition.
En form for opmærksomhedstræning, hvor man opøver evnen til at være til stede i nuet. Anvendes til kroniske smerter,
stress, angst og depression.
Trin 1 B: 17-18/9-2009 + 29-30/10-2009, internat.
Tilmeldingsfrist: 15. juli 2009.
Formål: At lære metoden og bruge den på sig selv.
Trin 2: 18-19/11-2009 + 25-26/1-2010 internat.
Tilmeldingsfrist: 15. sept. 2009.
Formål: At lære at træne/lave kurser for andre - for deltagere m. erfaring m. Mindfulness svarende til trin 1.
Pris pr. kursus: Kr. 7.030 inkl. fuld forplejning, ophold og
2 undervisere.

Familiecenter Dyreby er et landsdækkende
afklarings- og behandlingsbotilbud til udsatte
gravide og familier med børn, herunder gravide
og forældre med alkohol-, pille- og/eller stofmisbrugsproblemer med børn i alderen 0-14 år. Der
er intern skole.

Grunduddannelse, niveau 1,
i Kognitive Behandlingsformer

Klintinghus er et afklarings- og støttebotilbud
for gravide og familier med fortrinsvis nyfødte
børn. Klintinghus støtter bl.a. gravide misbrugere
til at blive og forblive stof- og alkoholfri, således
at de kan føde et sundt barn. I tilbuddet er det
også muligt som gravid stofmisbruger at blive
tilbageholdt i behandlingen.

Videreuddannelse, niveau 2,
i Kognitive behandlingsformer

14-dages grundkursus i kognitive behandlingsformer.
Opstart Grund B: 14/9-2009 - 11/2- 2010.
Sidste tilmeldingsfrist: 1. juli 2009.

14-dages videreuddannelse i kognitive behandlingsformer
(personer som i forvejen har et vist kendskab til kognitiv
behandling.)
Opstart Hold B: 3/11-2009 -16/6-2010.
Sidste tilmeldingsfrist: 1. september 2009.

Institutionerne er godkendt af Varde kommune.
Se endvidere hjemmesiderne
www.dyreby.dk og www.klintinghus.dk.
Tilmelding kan ske til Familiecenter Dyreby på
telefon 75 25 50 85 eller mail dyreby@adr.dk
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Pris: Kr. 14.900 pr. uddannelse (inkl. forplejning). Sted:
Fisketorvet 4-6, 10., Odense.

Tilmelding og yderligere oplysninger af
kursusindhold se:
www.kognitivcenterfyn.dk eller kontakt sekretær Yvonne på
tlf. 51240450, tlf.tid onsdag og fredag kl. 9-13.

A nnoncer

www.TabulaRasa.biz

IKKE ALT KAN SIGES MED BLOMSTER
- men en samtale om sygefravær kan få dig tilbage

Naturligvis er det dejligt at få blomster fra arbejdet, når du bliver
syg. Men hvad gør du, når blomsterne er visnet, og sygdommen
trækker ud?

Første skridt er, at du og din leder sætter jer sammen og taler om,
hvordan du har det, og om arbejdspladsen kan gøre noget for, at du
kan komme tilbage.

Mange offentligt ansatte rammes af lang tids sygdom. Hvert år.
En dag kan det være dig. Men heldigvis kan du i langt de fleste
tilfælde komme tilbage på jobbet.

Se film og læs mere på www.RaskSnak.dk. Også selv om du ikke
selv er syg, er det godt at kende til samtaler om sygefravær, hvis nu
en af dine kolleger skal have blomster en dag.

RaskSnak.dk
Lønmodtagere og arbejdsgivere på det offentlige arbejdsmarked
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FAMILIEBEHAnDLInG

A nnoncer

"LIVèFRISKETè
OPèSOMè
VIKARèIè
!DECCO

Børns problemer skal løses i familien
- forbyggende arbejde

(ARè DUè LYSTè TILè ATè GENOPFRISKE è HVORFORè DUè VALGTEè ATè
BLIVEè SOCIALRÌDGIVER è ERè DETè NU è DUè SKALè UDFORDREè DIGè
SELVèMEDèNYEèOGèSPNDENDEèOPGAVER
-ÌSKEæ ERæ DUæ KRTæ SURæ Iæ RUTINENæ OGæ TRNGERæ TILæ ATæ FYLDEæ
KALENDERENæMEDæANDETæENDæMDERæ
6IæOPLEVERæENæMARKANTæSTIGNINGæIæEFTERSPRGSLENæPÌæDY
GTIGEæ OGæ mEKSIBLEæ RÌDGIVEREæ næ GERNEæ MEDæ MANGEæ ÌRSæ
ERFARINGæ

• Døgnbehandling
• Individuel behandling af barnet
• Skovbørnegruppe
• Intern skole (0. – 7. Klasse)
• Forældreundervisning
• Individuel par-, familie- og gruppeterapi
• Misbrugsterapi
• Miljøterapi
• Dagbehandling
• Støtte til barnets start i daginstitution / skole
• Støtte til start på uddannelse / arbejde
• Ambulantbehandling
• Konsulentbistand

æ2INGèTILèOSèPÌèèèOGè
HRèMEREèOMèVORESèTILBUDèTILèDIG
%RæDUæFRISKæOGæNYUDDANNET æHARæVIæOGSÌæVIKARIATER æDERæSVARERæTILæ
DINEæKVALIlKATIONERæOGæGIVERæDIGæGODEæERFARINGERæIæDITæFAG

grundlagt 1/4 1997
ç
ADECCODK

Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne,
( 75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk

Bruger – Hjælper Formidlingen
og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- hos os styrer borgerne allerede…!
Fra 1. januar 2009 lempes reglerne for at få tilskud til egen hjælpeordning efter §§ 95 og 96
i serviceloven. En af lempelserne er, at borgerne nu frit kan vælge at overdrage administrationen af arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed som f.eks. Bruger – Hjælper Formidlingen.
Som Danmarks største leverandør af ydelser til mennesker med fysisk handicap er vi naturligvis
parat til - i dialog med borger og kommune - at levere fleksible BPA produkter, der sikrer at
hjælpeordningerne virkelig fungerer.
Læs mere om Bruger – Hjælper Formidlingen og BPA på www.formidlingen.dk eller ring til os
på tlf. 3634 7900.
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A nnoncer

Værelse med tillid
Nogle unge får alt hvad de ønsker sig.
Andre har ikke engang eget værelse eller
en voksen at stole på. Trygge rammer,
voksenkontakt, omsorg og fastlagte
målsætninger betaler sig.

Kostskoler.dk er et netværk af kostskoler i Danmark.
Vi tilbyder trygge og stabile rammer, hvor de unge kan
udforske, udfordre og udvikle sig selv i et engageret og
professionelt fællesskab.
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Stillingsannoncer

Stillingsannoncer Region ØST

Send din annonce til dg media as,
Gammeltorv 18, 1457 København K,
tlf: 70 27 11 55, fax 70 27 11 56 eller
epost@dgmedia.dk
deadline kl. 12

SidSte fRiSt foR indleveRing

Socialrådgiveren nr. 10
Socialrådgiveren nr. 11
Socialrådgiveren nr. 12
Socialrådgiveren nr. 13
Socialrådgiveren nr. 14

UdkommeR

6. maj
19. maj
12. juni
31. juli
14. august

20. maj
4. juni
25. juni
13. august
27. august

#03(.&45&34&,3&5"3*"5&5

&/("(&3&55*-4:/4,0/46-&/5

0ETIFSSFE,PNNVOFTHFSFOUJMTZOTLPOTVMFOUUJMBOTUUFMTF
TOBSFTUNVMJHUQlUJNFSQSVHF°NlTLFNFSF

IWPSEVPHTl¾OEFSFOKPCPHQFSTPOQSP¾M°PHEVFSWFMLPNNFO
UJMBULPOUBLUFUJMTZOTLPOTVMFOU7JCFLF,KS UMG

7JFSJHBOHNFEBUFUBCMFSFFOOZUJMTZOTFOIFE EFSPNGBUUFS
CSO VOHFPHWPLTOF&OIFEFOGlSCBTFJ#PSHNFTUFSTFLSFUBSJ
BUFUNFEUJMLOZUOJOHUJMWPSFTKVSJTUFS

"/4(/*/(
4FOEEJOBOTHOJOHWFEMBHUSFMFWBOUFCJMBH UJM0ETIFSSFE
,PNNVOF /ZWFK )KCZ4KFMMFSFMFLUSPOJTLUJM
LPNNVOF!PETIFSSFEELTlMFEFTBUEFOFSPTJIOEFTFOFTU
NBOEBHEFONBKLM

-/0("/455&-4&
-OPHBOTUUFMTFTWJMLlSTLFSJIFOIPMEUJMGPSIBOEMJOHPH
HMEFOEFPWFSFOTLPNTUPHFGUFSQSJODJQQFSOFJ/Z-O

7JGPSWFOUFSBUIPMEFBOTUUFMTFTTBNUBMFSPOTEBHEFONBK


'-&3&01-:4/*/(&3
%VLBOMTFPN0ETIFSSFE,PNNVOFQlXXXPETIFSSFEEL 

8880%4)&33&%%,+0#

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer
annoncørerne til at signalere et ønske om ligestilling og
mangfoldighed på arbejdspladserne.
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Nyt Familiehus I Frederikssund søger

I forbindelse med nyetableringen af et familiehus i Frede-

Vi forventer

rikssund Kommune, søger vi et antal familiekonsulenter, der

r"UEVFSVEEBOOFUTPDJBMSÇEHJWFSQEBHPHNFESFMFWBOU

i samarbejde med husets daglige leder og Familieafdelingen, skal udvikle tilbuddet.

Stillingsannoncer Region ØST

Familiekonsulenter
efteruddannelse
r"UEVIBSJOUFSFTTFPHFSGBSJOHNFEBSCFKETPNSÇEFU
r"UEVFSSPCVTUPHáFLTJCFM FSHPEUJMBUTBNBSCFKEF NFO
Familiehuset er organisatorisk placeret som en del af Familieafdelingens Børneteam.

TBNUJEJHLBOIBOEMFPHBSCFKEFTFMWTUOEJHU
r"UEVIBSFUQPTJUJWUNFOOFTLFTZO
r"UEVLBOCJESBHFUJMFUHPEUBSCFKETNJMK

Familiehuset er et tilbud til
r'BNJMJFSNFECSOGSB  ÇS IWPSCSOFOFTVEWJLMJOH

'BNJMJFIVTFUGÇSUJMIVTFJ+HFSTQSJT JFHOFCZHOJOHFS

er truet
r4ÇSCBSFHSBWJEFLWJOEFS PHEFSFTNOE TPNIBSTSlige behov for støtte før fødslen og i forbindelse med den

Projektbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til MaiCSJUU)BOTFOUMG NBJMNIBOT!GSFEFSJLTTVOEEL

LPNNFOEFGPSMESFSPMMF
r6NPEOFPHFMMFSEÇSMJHUCFHBWFEFNESF

Yderligere information

r'PSMESFEFSIBSWSFUNJTCSVHFSF NFOOVFSTUPGFMMFS

:EFSMJHFSFPQMZTOJOHFSLBOGÇTWFEIFOWFOEFMTFUJMMFEFS

alkoholfri eller i metadonvedligeholdelse.

BG#SOFUFBNFUFU)BOOF#BMMF+FOTFO UMGFMMFS
GBHMJHLPPSEJOBUPS)FJEJ$ISJTUFOTFO UMG

'PSNÇMFUFSBUZEFFOUJEMJHMPLBMGPSFCZHHFOEFJOETBUTUJM
familier, hvor barnets udvikling er truet.

Løn- og ansættelsesvilkår

'BNJMJFSOFLBONPEUBHFCFIBOEMJOHFOQÇEBHCBTJTNFE

-OPHBOTUUFMTFJGMHFHMEFOEFPWFSFOTLPNTUFGUFS

mulighed for døgnindsats. Indskrivningen er fleksibel –

principperne om Ny Løn efter aftale med den forhandlings-

BGIOHJHBGEFMTCFLZNSJOHFOGPSCBSOFUPHEFMTNPUJWBUJP-

berettigede organisation.

OFOIPTGPSMESFOF
Ansøgningsfrist:NBK LM
Behandlingen af målgruppen sigter på:

"OTUUFMTFTTBNUBMFSGPSWFOUFTBUàOEFTUFEJVHF

r"UBGLMBSF IWPSWJEUFOVEWJLMJOHBGGPSMEFSFWOFOFSNVMJH
r"UTUUUFGBNJMJFS IWPSFOVEWJLMJOHBGGPSMEFSFWOFOFS
mulig
r"UGPSFCZHHFPHCSZEFEFOOFHBUJWFTPDJBMFBSWmNFE

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning via e-mail til
adressen
GBNJMJF!GSFEFSJLTTVOEEL

IFOCMJLQÇBUNJOETLFBOUBMMFUBGBOCSJOHFMTFS
Alternativt kan din ansøgning sendes som
%FUEBHMJHFBSCFKEFWJMTLFJFUUUTBNBSCFKEFNFE'BNJMJF-

almindeligt brev til

BGEFMJOHFOTGBNJMJFLPOTVMFOUFS QTZLPMPHFSPHTPDJBMSÇEHJ-

Frederikssund Kommune

vere, ligesom der skal samarbejdes med andre kommunale

0QWLTU6EEBOOFMTF

samarbejdspartnere.

Familieafdelingen
Torvet 2
'SFEFSJLTTVOE
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Kontingent for 2009
Medlemskontingentet til Dansk
Socialrådgiverforening (DS) fastsættes af repræsentantskabet.

2009

Det opkræves kvartalsvis i februar,
maj, august og november - studerende opkræves dog halvårligt.
Aktiv 1: Normalt kontingent:
1449 kr. pr. kvartal
Normalkontingent betales af alle,
som ikke er arbejdsløse.

Stillingsannoncer Region ØST

Aktiv 2: Arbejdsløsheds- og deltidskontingent: 1011 kr. pr. kvartal
Arbejdsløshedskontingentet
betales af alle, der på månedsbasis
i gennemsnit arbejder halv tid (normalt 20 timer) eller derunder om
ugen eller er arbejdsløs og aktivt
arbejdssøgende.
Aktiv 2: Barselskontingent:
1011 kr. pr. kvartal
Kontingentet, der svarer til kontingentet for arbejdsløse, betales
af de medlemmer, der er på barselsorlov, og omfatter den periode
af barselsorloven, hvor de er på
dagpenge.
Aktiv 3: Dimittendkontingent:
792 kr. pr. kvartal
Kontingentet betales af alle dimittender, der på månedsbasis i gennemsnit arbejder hav tid (normalt
20 timer) eller derunder, og som er
aktivt arbejdssøgende.
Aktiv 4: Fuldtidsstuderende
socialrådgivere: 90 kr. pr kvartal
Betingelsen for at betale dette
kontingent er, at den pågældende er
berettiget til SU. Kontingentsatsen
er på samme niveau som kontingentet for studentermedlemmer.
Senior- og efterlønskontingent:
216 kr. pr. kvartal
Seniorkontingentet betales af alle
medlemmer, der overgår til pension
eller efterløn.
Passiv kontingent: 216 kr. pr. kvartal
Passivt medlemskab er for socialrådgivere, der er beskæftiget
uden for DS’ forhandlingsområde
uden samarbejdsaftale med DS,
men organiseret i pågældende
forhandlingsberettigede organisation, samt for socialrådgivere uden
beskæftigelse i Danmark, uden
dagpengeret og ikke arbejdssøgende inden for faget.
Studerende:
350 kr. pr. år
Alle socialrådgiverstuderende ved
professionshøjskolerne og ved Aalborg Universitet kan optages som
studentermedlemmer. Medlemskabet svarer til passivt medlemskab.
Samarbejdsaftaler:
DS har herudover samarbejdsaftaler med DJØF og Seminarielærerforeningen (Dansk Magisterforening) samt Socialpædagogerne
(ansatte på Formidlingscentrene).
Kontingentsats for ovenstående
dobbeltmedlemmer oplyses ved
henvendelse til DS’ sekretariat.
Andet:
Kan du ikke henføres til en af ovenstående kontingenttyper, bedes du
rette henvendelse til DS’ sekretariat.
Betalingsservice:
Indbetalinger kan overføres til DS
via PBS. Du kan tilmelde dig på
din side på medlem.socialrdg.dk
under kontingentoplysninger. Du
skal bruge dit medlemsnummer når
du logger på - det finder du bag på
Socialrådgiveren.
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Flere gode
udfordringer

LY N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E

Familierådgiver i Lyngby-Taarbæk Kommune
– er det noget for dig?
På baggrund af ny bestemmelse i Servicelovens
§ 109, stk. 4, vedrørende familierådgivning til
kvinder med børn på krisecentre, er det besluttet at ansætte en familierådgiver i Voksen- og
Handicapteamet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Familierådgiveren vil udover den særlige
funktion, i mindre omfang skulle varetage en
rådgiverfunktion i forhold til en af teamets
målgrupper.

Vi tilbyder
UÊ Ê«>`ÃÊÊiÌÊÌi>Ê ÛÀÊiÌÊ ©ÌÊv>}}ÌÊÛi>ÕÊiÀÊ
omdrejningspunktet for arbejdet
UÊ ÊÃÌÀÌÊÃiÛÃÌC`}ÌÊÀF`iÀÕÊi`Ê>}iÊÕ`viklingsmuligheder
UÊ Ê`yÞ`iÃiÊ«FÊ«>C}}Ê>vÊi}iÊ>ÀLi`Ãsituation
UÊ ÊiÊ>ÀLi`Ã«>`ÃÊ`iÀÊÛC}ÌiÀÊFLi i`]Êi`>svar og anerkendelse

Voksen- og Handicapteamet hører under Socialcentret i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Løn forhandles individuelt ud fra uddannelsesbaggrund og erfaring. Vi har erfaring for at forskellighed er en styrke, og vi opfordrer derfor
alle uanset køn, alder og oprindelse, til at søge
stillingen. Også mænd er velkomne til at søge
stillingen.

Teamet varetager rådgivning, visitation og
opfølgning på borgere der er fysisk handicappede, udviklingshæmmede, autister, sindslidende, misbrugere, har sociale problemer eller
er nyankomne flygtninge. Herudover visiterer
teamet til Voksenspecialundervisning og særlig
ungdomsuddannelse og varetager alle former
for administrativt arbejde, der knytter sig til
ovenstående. Endelig har teamet ansvaret for
4 sociale institutioner målrettet borgere, der er
udviklingshæmmede eller psykisk syge samt et
krisecenter.
Familierådgiveren skal have fast base i Socialcentret, men vil derudover skulle være fysisk
til rådighed i det kommunale krisecenter på
bestemte tidspunkter i løbet af ugen. Familierådgiveren vil skulle indgå i et teamsamarbejde
med krisecentrets socialrådgivere og udslusningspædagoger omkring målgruppen.
Opgaverne vil blandt andre være hjælp til
UÊ iÌ>LiÀ}ÊÊi}iÊL}
UÊ ÊiÌ>LiÀ}É}i«Ì>}iÃiÊ>vÊÌ>ÌÊÌÊ
Õ``>iÃiÉLÉLViÌiÀÊ
UÊ ÊÃÀ}Ê>vÊvÀÃ©À}iÃiÃ}ÀÕ`>}]ÊC}}iÊ
budget, søge gældssanering, mv
UÊ Ê>ÌÊÃ©}iÊÊÃV>iÊvÀ>ÃÌ>Ì}iÀ]Ê iÀÕ`iÀÊ
iÌ>LiÀiÊÌ>ÌÊÌÊ-V>É ©ÀiÉ>ivÀvaltning i den nye opholdskommune
UÊ ÊÌ>ÌÊÌÊ>`ÀiÊÞ`} i`iÀ]ÊÕ`vÞ`iÊ
skemaer, mv.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte
Socialcenterchef Charlotte Olsen, 45 97 33 87 eller forstander i Kvindehuset Linda Dickow Kaas,
45 93 04 08.
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest den
20. maj 2009 kl. 12.00. Ansøgningen sendes til:
Socialcentret
Administrationsbygningen
Toftebæksvej 12
2800 Kgs. Lyngby
eller til socama@ltk.dk.
Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, efterhånden som vi modtager ansøgninger.

Du skal
UÊ ÊÛCÀiÊÕ``>iÌÊÃV>ÀF`}ÛiÀÊiiÀÊvÀ`iÀÊ
og have høje faglige krav til dig selv og din
arbejdsplads
UÊ Ê >ÛiÊ}`iÊÕ>ÌÛiÊiÛiÀ]ÊÃÀvÌ}ÌÊ
såvel som mundtligt
UÊ ÊÕiÊ>ÀLi`iÊÃiÛÃÌC`}ÌÊiÊÃ>Ì`}Ê
indgå som aktiv holdspiller i teamsamarbejde
UÊ ÊÛCÀiÊ«ÃÌÛÌÊ`ÃÌiÌÊÌÊÛiÀ`iÊ}Ê`iÊ
medmennesker

www.ltk.dk

...her finder du flere jobtilbud

Når du søger job hos os, får du faglige udfordringer med mulighed for at udnytte din uddannelse og dine evner.
Vi tilbyder efteruddannelse samt en aktiv ligestillingspolitik.

Familieafsnittet er et afsnit i afdelingen Social Service
og består af 2 socialrådgivere, der behandler sager med
børn med vidtgående handicap, og 7 socialrådgivere, der
behandler sager med børn med psykosociale vanskeligheder.

1 alkoholbehandler Roskilde
1 familie- og pårørendebehandler Roskilde
Lænke-ambulatorierne i Danmark søger en alkoholbehandler og en
familie- og pårørendebehandler til Roskilde Lænke-ambulatorium pr.
1. juni 2009 eller snarest derefter.
Dine hovedopgaver:
• terapeutiske samtaler individuelt, med par eller pårørende
Dine faglige kvalifikationer:
• du har en mellemlang videregående uddannelse inden for f.eks.
pædagogik, socialrådgivning eller sygepleje
• du har gerne tre års kognitiv psykoterapeutisk efteruddannelse
• du har erfaring med alkoholbehandling
• du har evne og lyst til samarbejde med frivillige.

Er du en dygtig og engageret socialrådgiver/socialformidler, har du benene solidt plantet på jorden - og har du en
humor, der også slår igennem på travle dage?

Ansættelsesvilkår og ansøgning:
Stillingerne er på 37 timer.

Så kan vi bruge dig snarest muligt, da vores kollega har
valgt at rejse tilbage til Grønland.

Vi tilbyder et udviklende fagligt miljø, engagerede kollegaer, supervision og efteruddannelse.

Du vil komme til at beskæftige dig med:
• råd og vejledning til familier med hjemmeboende børn
med vidtgående handicap og
• sagsbehandling og opfølgning på sager vedrørende
børn med handicap.
Vi forventer:
• socialfaglig indsigt
• samarbejdsevner i top
• kendskab til relevant lovgivning
• lyst til at medvirke til faglig udvikling af området
• lyst til at arbejde tværfagligt
Vi tilbyder:
• en god og udviklende arbejdsplads
• faglig sparring med kolleger og ledelse
• faglige udfordringer med indflydelse på arbejdet
• en arbejdsplads, der ligger 5 minutter fra S-togsstation
Du kan læse mere om Glostrup Kommune på hjemmesiden www.glostrup.dk.
Ansøgningsfrist den 20. maj kl.12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22.
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse
til leder Annelise Cronqvist, telefon 4323 6420.
Løn og ansættelsesforhold fastsættes med udgangspunkt
i Ny Løn.
Ansøgningen sendes til:
Glostrup Kommune
Social Service
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Eller mailes til: socialservice@glostrup.dk.

Stillingsannoncer Region ØST

2 børne-handicapsagsbehandlere til Familieafsnittet

2009

GLOSTRUP KOMMUNE SØGER:

Løn efter principperne i Ny Løn.
Fysisk placering: Roskilde Lænken, Ringstedvej 18, 4000 Roskilde.

Hvis du kan se mulighederne i at blive alkoholbehandler eller familieog pårørendebehandler, skal du sende ansøgning, CV og evt. anden
relevant dokumentation til os på adm@laenke-ambulatorierne.dk mrk.
”alkoholbehandler Roskilde” eller ” familie-og pårørendebehandler
Roskilde”, så vi har den senest den 22. maj 2009.
Vi afholder samtaler i uge 22.
Hele annoncen findes på www.laenken.dk under Aktuelle nyheder

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

BØRNEFAMILIETEAM

Socialrådgiver/-formidler
Vi har et midlertidigt hul i en veluddannet og engageret
børnegruppe (0-12 år), i et velfungerende team på Amager.
Vi har brug for et godt menneske og en god socialrådgiver med engagement
i arbejdet med børn med særlige behov og deres familier. Vi arbejder på en
måde, hvor vi forsøger at overvinde barrierer og understøtte muligheder,
både i vores indbyrdes relationer og fagligheder, og hos børnene og i
familiernes funktionalitet. Så kerneord for os er løsningsorienteret og
tværfaglig praksis. Hvis du vil vide mere om os, eller stillingen kan du ringe til
koordinator Lis Houlberg 3317 2328 eller Teamchef Terje Bech 3317 2301.
Vi skal have din ansøgning senest 22/5 kl 12 og ansættelsessamtalerne
afholdes i uge 22.
Send din ansøgning til:
Socialcenter Amager, Administrationsenheden, personaleafsnittet,
Att. Karin Juhl (g452@sof.kk.dk), Remisevej 19, 2300 Kbh. S

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
39

2009

'BHMJHLPOTVMFOU

Stillingsannoncer Region ØST

TÑHFTUJM:EFMTFTDFOUFSFU
4ZHFEBHQFOHFUFBNFU

SUNDHEDSAFDELINGEN

Socialrådgiver-/formidler
til børn og unge med
handicap
Har du blik for borgernes ressourcer, mangfoldighed og
individualitet? Er du en haj til lovgivningen på børn- og
ungeområdet? Og kan du håndtere de særlige personlige og
professionelle relationer, der kan opstå i lange sagsforløb?
Sammen med dine kolleger varetager du de centrale
myndighedsopgaver efter Servicelovens regler om støtte til
børn med handicap og til voksne med handicap og svære
sindslidelser.
Du kommer primært til at arbejde med myndighedsudøvelse
og rådgivning af børn og unge med handicap. Derfor skal du
helst have erfaring med myndighedsudøvelse inden for
børne- eller børnehandicapområdet, men det er ikke en
betingelse.
Vi tilbyder
 et velfungerende team med 7 dygtige rådgiverkolleger
 gode faglige og personlige udviklingsmuligheder, bl.a.
ekstern supervision
 mulighed for deltagelse i udvikling af myndighedsområdet,
herunder visitation, kvalitetsstandarder mv.
 åbenhed overfor at gå nye veje og tænke innovativt
 fleksibel arbejdstid og mulighed for at arbejde hjemme.
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst,
med fokus på anvendelse af funktions- og resultatløn.
Vil du vide mere, så kontakt handicaprådgiver Sascha Egesø,
tlf. 7249 6499/ssteg@gribskov.dk eller chefkonsulent Karin
Askjær på 7249 7198/kaskj@gribskov.dk
Du kan læse jobprofilen på vores hjemmeside.
Ansøgning skal sendes elektronisk via opslaget på
www.gribskov.dk

Læs mere om jobbet og send din ansøgning
online på www.gribskov.dk/job
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Vi søger en socialfagligt uddannet kollega som har
kendskab og erfaring indenfor kontanthjælpsområdet.
Vi kan tilbyde et job med udfordringer og mange samarbejdsrelationer.
Du får mulighed for at arbejde sammen med dygtige
kolleger i et arbejdsmiljø med plads til humor og
hyggelig omgangstone.

2009

Alkoholbehandlere Køge
Lænke-ambulatorierne i Danmark søger to alkoholbehandlere til
Køge Lænke-ambulatorium pr. 1. august 2009.
Dine hovedopgaver:
• terapeutiske samtaler individuelt, med par eller pårørende.

Stillingsannoncer Region ØST

Sagsbehandler
til kontanthjælpsområdet

Dine faglige kvalifikationer:
• du har en mellemlang videregående uddannelse inden for
f.eks. pædagogik, socialrådgivning eller sygepleje
• du har gerne tre års kognitiv psykoterapeutisk efteruddannelse
• du har erfaring med alkoholbehandling
• du har evne og lyst til samarbejde med frivillige.
Ansættelsesvilkår og ansøgning:
Stillingerne er på 37 timer.
Løn efter principperne i Ny Løn.
Fysisk placering: Køge Lænken, Pedersvej 7, 4600 Køge.
Vi tilbyder et udviklende fagligt miljø, engagerede kollegaer,
supervision og efteruddannelse.
Hvis du kan se mulighederne i at blive alkoholbehandler, skal du
sende ansøgning, CV og evt. anden relevant dokumentation til
os på adm@laenke-ambulatorierne.dk mrk. ”alkoholbehandler
Køge”, så vi har den senest den 4. juni 2009.

Se opslaget på www.frederiksberg.dk/job
Ansøgningsfrist: 18. maj 2009

Vi afholder samtaler i uge 25 og 26.
Hele annoncen findes på www.laenken.dk under Aktuelle nyheder

Socialrådgiver til
Hellebæk Friskole

Natur og Udvikling

Ledige stillinger

Du skal kunne skrive rapporter, indberetninger og lave undervisningsplaner.
Du skal kunne udforme tekster til foldere, pjecer og nyhedsbreve.

Familieplejekonsulenter – 37 timer
Familieafdelingen
Kontakt: Familieplejekonsulenter Mille Storm, tlf.
4778 4178 og Bitten Andreasen, tlf. 4778 4169.
Ansøgningsfrist: fredag den 22. maj 2009, kl. 12.00.

Læs mere og se flere ledige
stillinger på www.halsnaes.dk

Du skal kunne indgå i et bredt samarbejde med lærere, pædagoger og ledelsen.
Du skal synes, det er spændende og sjovt at være i et livligt
skolemiljø, hvor der er mange børn og unge.
Ansøgningsfrist 1. juni.
Send ansøgninger digitalt til: friskolen@hellebaek.dk.
Læs om skolen på: www.hellebaek.dk.

Vidste du, at ...

Ansøgningen sendes online via

eller til

www.halsnaes.dk/ledige stillinger

Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1

du kan få hjælp fra regionen, hvis du bliver
fyret eller får en advarsel?
Læs mere på www.socialrdg.dk

3300 Frederiksværk
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Underviser til
socialrådgiveruddannelsen
2009

University College Vest søger underviser adjunkt/lektor i
socialt arbejde og socialrådgivning pr. 1. august 2009.
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Familierådgivningen
søger socialrådgiver/formidler
Ansøgningsfrist: 20. maj
Arbejdstiden er 35 timer om ugen og med tiltrædelse hurtigst mulig.
Familierådgivningen er en del af Familieafdelingen, og vi er i alt 38
socialrådgivere, som arbejder med børn med psykosociale vanskeligheder eller børn med vidtgående handicap. Stillingen, vi ønsker besat,
omfatter arbejdet med sociale sager samt en funktion i forhold til
Krimgruppen, som arbejder med unge, der er involveret i kriminalitet.
Kvalifikationer: Det er et krav, at du er uddannet socialrådgiver /
socialformidler. Det er afgørende, at din baggrund gør dig i stand til på
professionel vis at rådgive og støtte børn, unge og deres familier.
Læs mere på www.vejle.dk/job eller kontakt distriktsleder Tiril Bertelsen, tlf. 7681 5140 eller faglig konsulent Anders Lindholm, tlf. 7681
5142.

Arbejdsopgaver
• Undervise på fuldtids- og deltidsuddannelsen • Undervise via
elektronisk konferencesystem • Udarbejde undervisningsplaner
• Vejlede i projektarbejde og afholde eksamen • Undervisning,
vejledning og eksamen i uddannelsespraktik • Deltage i udvikling af uddannelsen • Arbejde tværfagligt.
Kvaliﬁkationer
Vi forventer at du er uddannet socialrådgiver med relevant
videreuddannelse.
Ansøgningsfrist mandag den 25. maj 2009.
Se det fulde stillingsopslag på www.ucvest.dk
Professionshøjskolen University College Vest
samler 9 professionsbacheloruddannelser samt
efter- og videreuddannelse med campus i Esbjerg.

UNIVE R S IT Y
COLLEGE VEST

PROFESSIONSHØJSKOLE

6OJWFSTJUZ$PMMFHF7FTUt4LPMFCBLLFOt1PTUCPLTt&TCKFSH
5MGtXXXVDWFTUEL

Job i Vejen Kommune
Socialrådgiver
Ungekontakten, Vejen
Vejen Kommune søger erfaren, visionær og engageret socialrådgiver til et nyt koncept, hvor der arbejdes med ungegruppen
fra 15 års-alderen.

Hør mere omkring tankerne bag ”Ungekontakten” og stillingen
ved ungdomsskoleinspektør Mathias Olesen 7996 5691/3017
0891 eller afdelingsleder Jessica Linnhoff. 3062 0182

Vejen kommune har besluttet at optimere indsatsen i forhold
til børn og unge ved at adskille gruppen af unge i alderen 15
– 18 år fra gruppen af børn i alderen 0 – 14 år. Den unge skal
forsøges fastholdt i nærmiljøet, og samarbejdet med normalsystemet skal etableres eller bibeholdes. ”Ungekontakten” vil
være kendetegnet ved tilgængelighed, handling og nærhed.

Ansøgning sendes til Vejen Kommune, Intern Service, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen eller e-mail mh@vejenkom.dk.

Vi forventer du er uddannet socialrådgiver og er engageret i
arbejdet med unge.

Læs mere på

www.vejenkom.dk/job
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Ansøgningsfrist mandag den 25. maj, kl.12.00.
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Genopslag - socialrådgivere
Børne- og Unge Rådgivningen søger socialrådgivere
pr. 1. juni 2009 eller snarest derefter.

Erhvervskonsulent
til psykiatri - Jobkompagniet Silkeborg. Vi udvider – og
søger derfor en medarbejder til en nyoprettet stilling som
erhvervskonsulent i vores revalideringstilbud til personer
med psykiatriske og psykiske lidelser.

Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen er en velfungerende
tværfaglig sammensat rådgivning, som er i løbende udvikling. Vi er fysisk
placeret i tre områder: Nord, Midt og Syd, som ligger henholdsvis i Nr.
Broby, Ringe og Faaborg.
Der er tale om en stilling på 30 t/uge, fysisk placeret i Faaborg, 37 t/uge
fysisk placeret i Nr. Broby og barselsvikar på 37 t/uge fysisk placeret i
Ringe.
Læs mere på www.faaborgmidtfyn.dk/job.

Vi forventer, at du:
tIBSEFSJHUJHFFSGBSJOHFSPHIKGBHMJHLWBMJUFUTCFWJETUhed
tIBSGSFNSBHFOEFTBNBSCFKETFWOFSPHVEUBMUSFTQFLUGPS
dine kunder og samarbejdspartnere
tLBOCFWBSFPWFSCMJLLFUOÌSEVIBSUSBWMUPHOÌEJOFNÌM
og opgaver til tiden
Vi tilbyder
FUTQOEFOEFPHWBSJFSFUKPCQÌFOVEWJLMJOHTPSJFOUFSFU
og uhøjtidelig arbejdsplads, præget af godt humør. En
arbejdsplads, hvor ansvar og udfordringer modsvarer dit
engagement og dine ambitioner, og hvor dine kolleger vil
tage godt imod dig.
Dine hovedopgaver er at
- vejlede revalidenderne i forhold til revalideringsprocessen, herunder arbejde med kompetenceudvikling og
motivation, med et klart erhvervsmæssigt sigte
- gennemføre individuelle støttende samtaler med revalidenderne
- udfærdige arbejdsevnevurderinger i samarbejde med
værkstedslederne
- skrive afsluttende status, samt lede og skrive referater
fra statusmøder
- tilrettelægge og gennemføre virksomhedspraktikker
PQTHFKPCNVMJHIFEFS NFEIFOCMJLQÌBOTUUFMTF 
CÌEFQÌnFLTKPCPHPSEJOSFWJMLÌS
VOEFSWJTFJMPWHJWOJOHTBNUBOESFSFMFWBOUFPNSÌEFS
- varetage kontakten til kommunen og andre relevante
samarbejdspartnere
%VLBOMTFEFUGVMEFTUJMMJOHTPQTMBHQÌ
www.silkeborgkommune.dk eller ved at kontakte
koordinator Elin Sonne, tlf. 8970 5456 eller afdelingsleder
Elin Gaardsted, tlf. 8970 5420.
Ansøgningsfristen er den 19. maj 2009 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler vil blive holdt den 25. maj. Supplerende
test vil blive gennemført pr. mail den 25. – 26. maj.

Socialrådgiver
- børn og unge
På grund af stigende sagstal søges ny kollega til
Familierådgivningen.
Sagsnorm: 35
Arbejdsopgaver:
■ Sagsbehandling i forhold til børn og unge.
Vi forventer:
Socialrådgiver eller socialformidler. Deltage aktivt i udviklingen
af en fagligt forankret arbejdsplads. Deltage i efteruddannelse.
Løn og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med
udgangspunkt i grundløn 31 + 4 løntrin.
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Afd. leder Hanne Nørskov, tlf. 9960 5531 eller socialrådgiver
Charlotte Dokkedal, tlf. 9960 5546
Send eller mail din ansøgning med relevante bilag til:
Ikast-Brande Kommune, Børne- og Familieafdelingen,
Bellisvej 2, 8766 Nørre-Snede
Ansøgningsfristen er:
19-05-2009 inden 12.00
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler:
Den 25. maj 2009

læs mere på

www.ikast-brande.dk

www.silkeborgkommune.dk
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Dit eget
DYNAMIK
frirum
Savner du nogen, der

2009

H
JERTERUM
også
kan lytte til dig?
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Så ring eller mail til
Fristedsgruppen, der
give dig støtte og
Pkan
ÅLIDELIGHED
vejledning til personlige
problemer.

TRAJAN

Social-/familierådgiver
fra 1. juli 2009, til fuldtidsstilling i Serviceområdet
Børn og Familier

Fristedsgruppen er
gratis, anonym og uforpligtende at benytte.

Du skal være socialrådgiver/socialformidler eller have anden
relevant uddannelse.

Hvem er
Fristedsgruppen?

Du tilbringer ikke det meste af din tid bag en computerskærm.
Administrative sagsbehandlere er tilknyttet hver familierådgiver,
hvilket betyder, at du kan bruge meget af din tid på samarbejdet
med børnene/familierne samt tværfagligt arbejde.

ER
FONTEN
Vi er
tre socialrådgi-

vere, som er seniorer
med mange års erfaring. Derfor kan vi give
dig “et rum” hvor du
kan tale om personlige
problemer eller bekymringer, som dine kolleger
eller dit øvrige netværk
enten ikke kan hjælpe
dig med, eller som du
foretrækker at drøfte
med andre. Vi arbejder
ulønnet.

Hvad kan vi
hjælpe med?
Du kan henvende dig
med alle slags problemer, fx skilsmisse, sygdom, børn, overgang fra
arbejde til pension eller
andet, hvor du har brug
for konkret råd eller et
menneske, der kan lytte
aktivt og hjælpe med at
belyse det, der “trykker”.
Dorte Voltelen
T 3962 0445
M 2334 3541
j.voltelen@get2net.dk.
Jørgen G. Hansen
T 7528 8653
M 3028 8653
doris.jorgen@hansen.
mail.dk

Ansøgningsfrist onsdag den 20. maj 2009.
Yderligere oplysninger kan ses på www.morsoe.dk eller ved
kontakt til chef for Serviceområdet Børn og Familier Anne Løngaa
9970 7169.
Ansøgning med relevante bilag sendes til Morsø Kommune,
Serviceområdet Børn og Familier, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing
Mors.

Teamleder
for social-/familierådgivergruppen i Serviceområdet
Børn og Familier
Dygtig og engageret person, der kan stå i spidsen for den
daglige drift og udvikling.
Teamlederen er tillige en central person i samordningen af
kommunens tværfaglige og forebyggende indsats omkring børn
og familier med særlige behov.
Forvalter det socialfaglige retsgrundlag, jf. Lov om Social
Service.
Personaleledelse, økonomisk indsigt, forståelse og gerne
erfaring med en politisk ledet organisation.
Se gerne mere på www.morsoe.dk eller ved at kontakte chef for
Serviceområdet Børn og Familier Anne Løngaa på 9970 7169.
Ansøgningsfrist onsdag den 20. maj 2009.
Ansøgning med bilag sendes til Morsø Kommune, Serviceområdet
Børn og Familier, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors.

Trine Holm
T 3555 2419
M 2717 0905
Tilbuddet gælder kun
medlemmer af Dansk
Socialrådgiverforening

M ORSØ

KOMMUNE

TELEFON 9970 7000 · WWW.MORSOE.DK
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Vil du
du være
være med?
med?
Vil
Familieafdelingen i Lemvig Kommune
søger en socialrådgiver/sagsbehandler
37 timer pr. uge fra 1. juli 2009 eller snarest derefter
Du vil primært komme til at arbejde med
støtteforanstaltninger til børn og unge samt
anbringelser uden for hjemmet.
Familieafdelingen er normeret med 5 familiekonsulenter, 2 familieplejekonsulenter, 7 socialrådgivere og en afdelingsleder. Har du lyst til
at blive en del af dette team? Vores afdeling
ligger uden for rådhuset i det nyetablerede
Børne- og Familiecenter, som også rummer
Sundhedsplejen og PPR. Du vil her få en enestående mulighed for at være med til at sætte
dit præg på kulturen og samarbejdet.
Vores ledelse er værdibaseret, og derfor er
personalepolitikken kendetegnet ved nøgleordene åbenhed, tillid, ansvarlighed, handlekraft
og redelighed.
Vi leder efter en person, som har en faglig
relevant uddannelse og interesse for børne- og
familieområdet. For at kunne trives her skal
du have lyst til at arbejde selvstændigt og ikke
lade dig skræmme af administrativt arbejde.
Det er en stor fordel, hvis du er systematisk og
målrettet i din arbejdsform.
Vi forventer, at du stiller krav både til din egen
indsats og til ledelsen, og at du har respekt for
såvel den faglige som den økonomiske styring
af indsatserne. Du skal helst kunne se hele

Bakkers og bølgers land...
Bakkers og bølgers land...

puslespillet i stedet for kun en enkelt brik og
skal derfor have lyst og evner for at arbejde
tværfagligt. Vi regner med, at du vil bidrage til
den rare og uformelle stemning, som allerede
hersker i huset.
Til gengæld får du stor frihed til at tilrettelægge
dit arbejde med deraf følgende udfordringer og
mulighed for udvikling.
Dine kommende kolleger er engagerede,
positive og hjælpsomme og er meget interesserede i at høre din mening og lære af dig.
Desuden lover vi, at vi vil forsøge at få dig til at
grine mindst en gang om ugen.
Oven i alt dette tilbyder vi også faglig supervision, Falck Healthcare og adgang til firmabil.
Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.
Vil du høre mere om dette fordelagtige tilbud,
er du velkommen til at kontakte leder af Familieafdelingen Carina Krogh, 96 63 10 32 eller
socialrådgiver Marie Poulsen, tlf. 96 63 12 00.
Ansøgning bilagt relevante oplysninger sendes
til Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620
Lemvig, mærket stillingsnr. 16/09 eller e-mail
til HYPERLINK ”mailto:bfc@lemvig.dk” bfc@
lemvig.dk senest den 20. maj 2009 kl. 12.00.

Lemvig Kommune
Lemvig
Kommune
Rådhusgade
2
Rådhusgade
7620 Lemvig2
7620 Lemvig

T: 96 63 12 00
T:
63 12 00
E: 96
info@lemvig.dk
E:
info@lemvig.dk
W: www.lemvig.dk
W: www.lemvig.dk
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Alkoholbehandler
Nørbygård, Hanstholm
2009

Nørbygårds alkoholbehandlingsenhed søger en ny alkoholbehandler, 37 timer ugentligt med virkning fra den 1. juni
2009 eller snarest herefter. Stillingen omfatter opgaver med
behandling af personer, der er afhængige af alkohol og andre
stemningsændrende stoffer, samt tilbud til pårørende og børn.

Stillingsannoncer Region NORD

Vi kan tilbyde et udviklende arbejdsmiljø, hvor der arbejdes
i teams. Vi prioriterer efteruddannelse og supervision og er
optaget af at udvikle vore behandlingstilbud.
Vi ønsker en ny alkoholbehandler med følgende fagligeog personlige kompetencer:
• at du har en social, psykologisk eller pædagogisk grunduddannelse og er faglig velfunderet i forhold til målgruppen,
gerne med en terapeutisk efteruddannelse.
• at du har erfaring i lignende eller andet behandlingsarbejde.
• at du har gode kommunikations- og formidlingsevner.
• at du vil arbejde med på Nørbygårds mål og værdigrundlag.
Se hele stillingsopslaget på vores website:
www.noerbygaardcentret.dk - (personale) eller på:
www.thisted.dk - (ledige stillinger) eller ved henvendelse til
Nørbygård, afdelingsleder Gladys Kreutzmann eller
souschef Jan Danielsen, tlf. 9917 2500.
Ansøgningen fremsendes til:
Nørbygård, Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm eller mail:
noerbygaard@thisted.dk - og skal være os i hænde senest
den 19. maj 2009.

LET DIN JOBSØGNING
MED EN JOBAGENT
Opret en jobagent på socialraadgiverjob.dk
På socialraadgiverjob.dk kan du oprette din personlige
jobagent, som finder de jobannoncer, der passer præcis
til dig og dine kvalifikationer.
Jobagenten sender dig løbende e-mails med links til de
jobannoncer, der er relevante for dig og dine ønsker.

Socialrådgiver til børneog familieområdet
- Fast stilling - 37 timer pr. uge pr. 1.6.09 eller
snarest derefter
Vil du arbejde i en afdeling, der fokuserer på høj faglighed og
forebyggende indsats? - så er det dig, vi søger.
Grundet interne omrokeringer tilbyder vi en fast stilling i en fagligt
dygtig og udviklingsorienteret afdeling, hvor der er højt til loftet
og et godt kollegialt fællesskab blandt 15 socialrådgivere. Din
arbejdsplads vil være i Hornslet.
Du skal sende din ansøgning til Syddjurs Kommune, Familieafdelingen, att. afdelingsleder Peter Sørensen, Hovedgaden 77, 8410
Rønde eller til phs@syddjurs.dk - tlf. 87 53 58 41 - senest d. 20.
maj kl. 12.00.

Opret din personlige jobagent på bare 30 sekunder.

Socialraadgiverjob.dk tilbyder dig en række funktioner, der
hjælper dig til at planlægge din karriere.
Socialraadgiverjob.dk er en del af netværket Profiljob.dk, der
er et samarbejde mellem 14 af Danmarks mest betydningsfulde
faglige organisationer.
Deltagelsen i Profiljob.dk betyder, at du ikke alene modtager
relevante jobannoncer fra socialraadgiverjob.dk, men også fra
de øvrige jobportaler, når du har oprettet din jobagent på
socialraadgiverjob.dk.

Læs udførligt stillingsopslag på www.syddjurs.dk - læs også om
organisering og om den sammenhængende børnepolitik.

Socialraadgiverjob.dk er Dansk Socialrådgiverforenings egen
job-portal, der er tilpasset dig, din situation og dine jobønsker.

Syddjurs Kommune har ca. 41.000 indbyggere, og organisationen har i alt
ca. 3.200 fastansatte medarbejdere. Kommunen ligger i et område med en
unik natur og kulturarv. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Værdierne åbenhed,
udvikling, respekt og kvalitet skal præge hverdagen internt og i mødet med
borgere og samarbejdspartnere.

Mere end 15.000 personer har allerede oprettet deres personlige jobagent på Profiljob.dk netværket.

Hovedgaden 77 • 8410 Rønde
Tlf. 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk • www.syddjurs.dk
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DS:Kontakt
Telefonerne er åbne mandag-fredag kl. 9-14

Hovedbestyrelse:
Formand
Bettina Post
bp@socialrdg.dk
Næstformand
Ulrik Frederiksen
uf@socialrdg.dk
Øvrig hovedbestyrelse
Søren Jul Andersen
sj@socialrdg.dk
Mads Bilstrup
mb@socialrdg.dk
Flora Ghosh
flora.ghosh@drc.dk
Majbrit Berlau
mbb@sociaalrdg.dk
Jeppe Ellegaard
jeppe.ellegaard@kriminalforsorgen.dk
Anne Jørgensen
anj@socialrdg.dk
Susanne Lyngsø
sannelyng@mail.dk
Henrik Mathiasen
hmt@fa.aarhus.dk
Nicolai Paulsen
nipa@ucl.dk
Birthe Povlsen
bpo@spesoc.dk
Mads Samsing
msa@sdsnet.dk
Lisbeth Bylov Falgren
lbf@sdsnet.dk

REgion ØST
Region Øst dækker Region Hovedstaden
og Region Sjælland

SeKreTAriATeT
Dansk
Socialrådgiverforening
Toldbodgade 19A
Postboks 69
1003 København K
Tlf: 70 10 10 99
Fax: 33 91 30 69
ds@socialrdg.dk

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

Dansk Socialrådgiverforening
Region Øst
Algade 43, 2
4000 Roskilde
Tlf: 33 38 62 22
Fax: 46 32 07 67
ds-oest@socialrdg.dk
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
Vesterballevej 3A
Eritsø
7000 Fredericia
Tlf: 87 47 13 00
Fax: 75 84 34 50
ds-syd@socialrdg.dk
Kontoret i odense
Vindegade 72-74
5000 Odense C
Tlf: 87 47 13 00
Fax: 66 14 60 21
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
Jobformidling
Kontakt FTF-A
Tlf: 70 13 13 12
Arbejdsmiljø:
Henvendelse til regionskontoret
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialrdg.dk

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 220
0900 København C
Tlf: 70 13 13 12

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

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

Faggrupper og seniorer
Se DS’ hjemmeside for
kontaktpersoner og
telefonnumre.
www.socialrdg.dk
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Anmeld arbejdsskaderne!
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