
 

 

 

Faggruppen skole og dagtilbudssocialrådgiveres generalforsamling 18.maj 2017 

Formandens beretning 

 

Siden sidste generalforsamling er der sket lidt ændringer i bestyrelsen for faggruppen: 

Sabina (Ballerup) er på barsel… 

Katja (Holbæk) er trådt ind i bestyrelsen, og har overtaget Sabinas opgave som kasserer. 

Maria (Tårnby) og Birthe (Skanderborg) er fortsat henholdsvis referent og lokale-/forplejnings-
booker. 

Vi mødes i bestyrelsen 4 x årligt i Kbh. udover generalforsamlingen - og hvis nogen er 
interesseret i at deltage, er I meget velkomne!  

Der er i DS stort fokus på gerne at ville inddrage medlemmerne, så sig endelig til, hvis I går 
med nogle gode idéer eller tanker, som I enten vil komme og fremlægge på et møde eller blot 
inspirere os med via mail. 

 

 

Bestyrelsens fokuspunkter det seneste år har centreret sig om flg.: 

Hvilke kommuner har organiseret vores funktion?  

Det blev til et samarbejde med Metropol i Kbh., som ønsker at udbyde efteruddannelse til os - 
og derfor også var interesseret i om der var ”kundegrundlag” for dette. Vi fik ultimo januar 
2017 fremsendt en kvalitativ oversigt, som vi sidenhen har oplistet i et mere overskueligt og 
sammenligneligt skema. Skemaet er siden sendt ud på Facebook-gruppen og lagt op på 
hjemmesiden. Vær opmærksom ved henvisning til skemaet, at dette hurtig forældes, da der 
hurtigt sker omorganiseringer ude i kommunerne. 

Mange af medlemmerne har efterspurgt oversigten, så vi håber den giver svar på det I ønsker. 
Ellers er I velkomne til at kontakte os! 

 

- Iværksættelse af erfa/netværksgrupper. 

Vi har løbende forsøgt at få tilkoblet nye til allerede eksisterende erfa/netværksgrupper. Dog 
har vi svært ved at bevare overblikket og vil fremadrettet gerne bede om feedback til os eller 
måske via opslag på FB-gruppen om, hvad I senest har drøftet, samt hvem som er tovholder 
for næste møde. 

Vi kan ligeledes i bestyrelsen måske vedtage en bestemt kontaktperson vedr. dette? 

 

- Funktionen som skolesocialrådgiver er lovbestemt i Sverige.  

Vi har forsøgt at blive klogere på dette, og om det kan gavne vores ”sag” – et ønske fra et par 
medlemmer, som senere på generalforsamlingen vil beskrive mere om det lovformelige i 
Sverige for funktionen. 



 

- Det seneste år har vi afviklet én temadag i marts om ”Bedre børneinddragelse” v. 
Børns Vilkår/Maria. Fokus var på, hvordan vi kunne være mere optagede af, at børn oplevede 
sig godt nok inddragede – og her havde Børns Vilkår lavet et redskab, hvor børn giver 
feedback efter et møde/samtale mv. 

Og i dag har vi haft besøg af Knud Hellborn, som ved en del om neuropsykologi, og kan 
fortælle hvordan vi kan forstå et beskrevet barns adfærd ved hjælp af viden om hjernens 
opbygning. 

Fremadrettet tænker vi det er mest realistisk med disse 2 dage om året…. 

 

- Overvejelse og evaluering af om generalforsamlings-tidspunktet bør rykkes til fx 
marts begrundet i, at det er svært at få tilmeldinger nok, når det ligger i den travle tid op til 
sommerferien. 

 

- Vi har fået en forespørgsel fra Region Syd om hvordan vores lønninger ser ud, da 
de skulle yde sparring til en kommende lønforhandling. Det er svært at svare på, da vores 
funktioner er meget forskellige, samt vi kan være ansat med meget forskellig 
erfaring/uddannelse bag os. Men det er måske noget, som vi kunne interessere os for 
fremadrettet og måske lave en ½ temadag om dette. 

 

 

DS har efterspurgt faggruppen til flg. opgaver: 

 

- Bidraget til kommende guide, som har fokus på det tværfaglige samarbejde (et 
fælles produkt mellem flere fagforeninger) – denne gang på dagtilbudsområdet. Tak til Trine 
fra Viborg for at stille op til denne opgave, da vi i bestyrelsen ikke havde tid til at kunne 
deltage  

 

-  Drøftelse med skolelederforeningen vedr. vores funktion. Ønsket fra dem om at 
opnå mere viden og forståelse af, hvad vi kan bidrage med i det tværprofessionelle. 

 

-  Ydet sparring til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med gode 
praksiseksempler på tidlig indsats. Et forløb, som stadig kører… 

 

 

-  i høring på Christiansborg vedr. tidlig indsats på minus 9 mdr. – 6 års alderen. 

 

- Bidrager løbende i arbejdsgruppe på børne-familie-området, som tilbyder 
praktiker-vinkler til bl.a. Socialministeriets embedsmænd. 

 

 



Kommende aktiviteter i støbeskeen: 

 

- DS-evaluering med alle faggruppe-bestyrelserne i morgen 

 

- Nyt uddannelsestilbud til faggruppebestyrelserne d. 7-8. september 2017 

 

- Fortsat fokus på drøftelse af ”den ideelle organisering af skole-dagtilbuds-
socialrådgivning” 

 

- Workshop på kommende Socialrådgiverdage d. 1-2. november 2017 

 

- Vi har ansøgt om ekstra midler til at lave et tema-seminar i Sverige med 
inspirationsbesøg og overnatning. Der bliver nok en mindre egenbetaling, men vi vil forsøge at 
gøre det både interessant og hyggeligt (og stadig med mulighed for erfa-/netværks-
videndeling) 

 

- Temadag/generalforsamling til foråret 2018 

 

Charlotte Vindeløv 
Formand for faggruppen 

 

 


