
 

Faggruppens Stofmisbrugere s internat ”Socialrådgivere sætter i banken” 

 

I en tid hvor det hotteste ord er tilbagetrækningsplan, hvor vores kolleger fyres i prikkerunder, 

mens de kommunale budgetter rundbarberes og er med til at vi (med rette) skal bekymre os 

omkring kvaliteten af vores arbejde, har faggruppen stofmisbrug i Dansk 

Socialrådgiverforening besluttet sig for, at vi vil prøve at gøre noget for at hjælpe hinanden. Vi 

vil lave en vidensbank, hvor vi i fællesskab skal dele det, vi kan. Til gavn for de brugere vi 

arbejder for. 

 

 

Hvornår:        den 29.-30. marts 2011. 

Hvor:   Næsbylund kro og hotel, Bogensevej 105, 5270 Odense N. 

Pris:   400 kr. 

Tilmelding:  Senest 1. marts 2011 til Morten Petersen på mopet@esbjergkommune.dk 

 

Pladserne fordeles efter først til mølle princippet. Der er plads til 40 medlemmer. 

 

Vidensbanken: 

Ideen er, at vi finder gode socialrådgivere, som ved noget særligt om nogle bestemte emner. 

Medlemmerne melder sig ind på de emner, de også ved noget særligt om og så producerer vi 

viden i grupper. Sammen. Formålet er, at vi bliver klogere og får samlet noget af den gode 

viden, vi har som faggruppe. Man sætter sin viden i banken, som har en bankbestyrer og som 

så hermed bliver tilgængelig for andre. 

 

Vi har i første omgang tænkt os at sætte i banken på følgende områder: 

-       familie 

-       forsørgelse 

-       udredning 

-       stabilisering og omsorg 

-       reintegration 

-       unge 

-       dobbeltdiagnoser 

 

Har du noget at byde ind med på områderne ovenfor, så sig endelig til. Mail til Karina på 

krs@crimestop.dk, hvis du vil byde ind. 

 

Program: 

 

Tirsdag      kl.09.00:       Ankomst, indskrivning og morgenmad 

                Kl.09.45:       Velkomst v. Faggruppen 

                Kl.10.00:       Udvikling af faglighed og helhedssynet v. Morten Ejrnæs 

                Kl.12.00:       Frokost 

                Kl.13.00:       Vidensbank vol. 1 

                Kl.15.00:       Pause + kage 

                Kl.15.30:       Vidensbank vol.2 

                Kl.16.30        Afrundning v. Faggruppe 

                Kl.17.00:       Generelforsamling 

                                     Bettina Post kommer på besøg og fortæller om det seneste fra DS. 

                Kl.18.30:       Middag og hygge på socialrådgivermåden (fest) 

 

Onsdag:    kl. 8.00:       Morgenmad 

                Kl. 9.00:       Vidensbank vol. 3 

                Kl. 11.30:      Afrundning v. Faggruppen 

                                Farvel. 
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(for at holde prisen nede, er der ikke frokost v. afrejse. Vi håber, at medlemmerne godkender 

denne prioritering). 

 

 

Vi håber, at du har tid og lyst til at deltage og give dit besyv med. Alle kan noget, som andre 

kan bruge. Husk det. 

 


