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          10.11.2010 
 

Referat af stiftende generalforsamling for netværket 

af akademiske socialrådgivere den 26. oktober 2010 
 
Arrangementet blev gennemført på Socialrådgiveruddannelsen Metropol, Kronprinsesse Sofi-

esvej, Frederiksberg. 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Valg af referent. 

4. Drøftelse af potentiel besparelse: Nedlæggelse af Udenfor Nummer 

5. Vedtagelse af vedtægter. 

6. Valg af formand. 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

8. Drøftelse af prioritering af netværkets prioriteringer for det kommende år. 

9. Evt. 

 

Ad. 1. 

Som referent vælges Kirsten Pihler Henriksen, medarbejder i Dansk Socialrådgiverforening og 

Helle Herting, medlem af interimbestyrelsen.1 

 

Ad. 2  

Dagsorden godkendes med tilføjelse om, at et punkt vedrørende tidsskriftet Udenfor Nummer 

placeres efter punkt 3.  

 

Ad. 3 

Til referent vælges Niels Christian Barkholt. 

 

Ad. 4 

Lars Uggerhøj holder et kort oplæg om, at det anses for uhensigtsmæssigt at lukke tidsskriftet 

Udenfor Nummer som et led i besparelserne i Dansk Socialrådgiverforening. Lars beder om 

forsamlingens opbakning til at komme med en tilkendegivelse på Dansk Socialrådgiverfor-

enings repræsentantskabsmøde 2010. Som opbakning til Lars´ varslede ændringsforslag til 

DS´ repræsentantskabsmøde i november om ikke at nedlægge Udenfor Nummer udarbejder 

Anne Worning et forslag til en udtalelse fra netværket akademiske socialrådgivere. Udtalelsen 

har følgende ordlyd: 

  

”Udtalelse 

 

Bevar Udenfor Nummer som gratis tidsskrift! 

 

Deltagerne i stiftende generalforsamling for netværket af akademiske socialrådgivere (AS-

netværket) udtaler sin støtte til bevarelse af tidsskriftet i den nuværende form. Nedlæggelse af 

Udenfor Nummer er ude af trit med DS´ øvrige visioner for professionen, nemlig: 

- Oprettelse af AS-netværket, som har til formål at sikre DS som ramme for, at akademi-

ske socialrådgivere udvikler sig i DS. 

- Professionsstrategiens vægt på socialrådgivernes deltagelse i praksisforskning og udvik-

ling af nye metoder. 

                                                 
1
 Interimbestyrelsen forstås ved en foreløbig bestyrelse, som har arbejdet sig frem mod at etablere netværket og at ar-

rangere to temadage for akademiske socialrådgivere. Medlemmerne har været: Nina Olsen, Brit Andersen, Lars Ugger-

høj, Helle Herting, Anne Bruun Blauert, Anette Skals og Niels Christian Barkholt. 
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Uden for Nummer har i sin levetid bidraget til forskningsbaseret formidling til praksis. Det bør 

tidsskriftet fortsat have mulighed for.” 

 

Ad. 5 

På forhånd var der udsendt et forslag til vedtægter for netværkets kommende virksomhed. Der 

var to kommentarer til vedtægternes ordlyd. 

 

1) En tilhører mente, at der i den indledningsvise formålsbeskrivelse for netværkets virksom-

hed var lagt for stor vægt på løn- og ansættelsesområdet. Flere tilhørere forklarede fra salen 

baggrunden for, at der i formålet blev lagt vægt på de akademiske socialrådgiveres løn- og 

ansættelsesmæssige forhold. Dels har det indledende arbejde med etablering af netvær-

ket/faggruppen handlet om at afmystificere, at man kan få mere i løn i DJØF end i Dansk Soci-

alrådgiverforening. Og dels har dialogen gået på at skabe mere gennemsigtighed i disse for-

hold i samarbejde med konsulenter i Dansk Socialrådgiverforening. 

 

2) En kommentar fra en anden tilhører angik, at det med ordet ”varetage” i ordlyden vedrø-

rende at varetage løn- og ansættelsesområdet kunne lyde som om, at det er netværkets op-

gave at varetage dette område for dem selv. Det blev fra salen forklaret, at det grundlæggen-

de er Dansk Socialrådgiverforening, der som forening varetager de akademiske socialrådgive-

res løn- og ansættelsesmæssige interesser. Det blev i stedet for foreslået og besluttet at æn-

dre ordlyden ”varetage” til at ”fremme” akademiske socialrådgiveres løn- og ansættelsesfor-

hold. 

 

Forslag til vedtægter blev herefter besluttet i sin helhed. 

 

Ad. 6 

Niels Christian Barkholt stillede op og blev valgt som formand for netværket.  

 

Ad. 7 

Valg af bestyrelse. Følgende kandidater stillede op og blev valgt ind i bestyrelsen uden kamp-

valg. I forlængelse af navnet er det angivet hvor lang en periode, de er valgt for. 

 

Niels Christian Barkholt, formand – 2 år 

Anette Skals – 2 år  

Helle Herting – 2 år 

Jens Bødker – 1 år 

Anne Worning – 1 år 

Lis Lee – suppleant, 1 år  

 

Ad. 8 

Derefter var der debat og synspunkter om, hvad bestyrelsen fremadrettet skal arbejde med. 

Punktet er ikke et beslutningspunkt men et diskussionspunkt hvorfor de givne synspunkter 

alene er vejledende for prioriteringen af bestyrelsens arbejde. Følgende tilkendegivelser blev 

noteret og vil indgå i grundlaget for bestyrelsens og netværkets fremadrettede arbejde i uprio-

riteret rækkefølge.  

 

 At få udvidet antallet af medlemmer og kendskab til netværkets eksistens. 

 At få etableret en netværksdag, hvor man går mere i dybden med at skabe og forankre 

lokale netværk bestående af akademiske socialrådgivere. 

 At få skabt et debatforum og et nyhedsbrev. 

 At få bredt det faglige felt ud til også at omhandle frivilligt socialt arbejde og herunder 

socialøkonomiske modeller. 
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 At afsøge og evt. udvikle virtuelle netværk, hvor man kan præsentere sig selv på en in-

ternetbaseret markedsplads med subgrupperinger og person- og faglige profiler mhp. 

networking, erfaringsudveksling, rekruttering til opgaver, udveksling af litteratur, etc.  

 At få udarbejdet en handleplan for arbejdet fremover i netværket, herunder at finde et 

egnet medie på nettet til at organisere netværket akademiske socialrådgivere som hel-

hed og underliggende netværksgrupper. Indtil videre har interimbestyrelsen valgt at 

bruge Facebook, da det er gratis, men ikke alle er på Facebook og der sker en sam-

menblanding af personlige og faglige interesser.  

 Er det kun pga. løn og ansættelsesforhold, at medlemmer ønsker medlemskab i DJØF? 

Opfordring til at afsøge faglige muligheder og tilbud i DJØF og evt. at indgå et samar-

bejde. 

 At synliggøre for nye akademiske socialrådgivere, hvor de kan henvende sig for at blive 

medlem af forskellige interesse- og netværksgrupper. Hvor kan man ringe hen? Findes 

de i nærheden af, hvor personen bor? 

 At have fokus på jobskabelse for netværkets medlemmer – hvilke job skal akademiske 

socialrådgivere have i fremtiden og til hvilken løn?  

 Hvordan kan netværket systematisk udveksle de undersøgelser, som mange akademi-

ske socialrådgivere har gennemført? Forslag om at bruge netværkets medlemmer til 

egne faglige oplæg i kommende aktiviteter. 

 Hvordan kan netværket arbejde mere geografisk dækkende? 

 Bestyrelsen kan komme med initiativer og idéer. Men det er vigtigt med dialog og feed-

back og uddelegering af opgaver mellem bestyrelse og netværk for at netværket bliver 

levende.  

 At bygge bro til andre faglige netværk f.eks. Foreningen for udvikling og forskning i so-

cialt arbejde (FORSA) og AS-netværket. Det er vigtigt at udnytte synergieffekterne her 

med fælles initiativer, fælles formidling og på de forskellige uddannelsesinstitutioner i 

landet. 

 At netværket afholder et årligt møde for alle dets medlemmer.  

 

Ad. 9 

Ulrik Frederiksen slutter af med at sige tillykke til netværket for at det er blevet dannet. Ulrik 

giver udtryk for, at det er rigtig vigtigt, at man kan kontakte medlemmer af dette netværk. Og 

hvis det ikke lige er os, DS skal tale med, så kan vi med garanti henvise videre til en, vi ken-

der i vores netværk, som kan hjælpe DS med at løse opgaven på et højt fagligt specialiseret 

niveau. Ulrik ser frem til et udbytterigt samarbejde og ønsker en løbende dialog og erfarings-

udveksling. 

 

Den nyvalgte bestyrelse takkede interimbestyrelsen for et flot forarbejde.   

 

Derudover ingen punkter til eventuelt. 

 

Tak for en god eftermiddag og generalforsamling! 

 

 

For referat, 

Niels Christian Barkholt 


