
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Skole og dagtilbudssocialrådgivere 
afholdt den 18.maj 2017 

 

1. Evaluering af generalforsamlingen: 

Rigtig god og positiv feedback på formiddagens oplæg af Knud Hellborn. Det var særdeles 
relevant og spændende og et godt bidrag til vores viden/faglighed. Kunne måske have været 
mere praksisnært, men tiden begrænser måske også dette (3 timer). 

God løbende dialog i løbet af dagen, og alle var engagerede. Særligt omkring punktet vedr. 
vores forespørgsel om ”den ideelle organisering”. 

Gode input om det, som var fundet frem om lovgivningen i Sverige vedr. skolesocialrådgivning 
der. Men det skal kobles mere til, hvad vil vi med det. Men en god inspiration/”teaser”, når vi 
nu er bevilget penge til seminar i Sverige. 

Husk næste gang præsentationsrunde af alle inden vi går i gang! 

 

2. Temadage i Sverige: 

Lovgivningen i Sverige er tydelig defineret, og samtidig er det i meget brede termer de er 
skrevet ind i loven. Det kan skabe en undren over, hvordan dette så udmøntes i skolerne? Og 
med hvor høj grad af diversitet? Bliver ordningen bedre af at være lovbestemt? 

Vi har travlt, hvis vi skal nå at gennemføre turen i efteråret: 

Charlotte kigger derfor på mulige bomuligheder: vandrehjem med konferencefaciliteter, da vi 
også skal lave andet sammen. 

Vi leder primært efter en kontakt v. en skole i Malmø/Helsingborg – Miriam/Maria kan måske 
hjælpe os med dette? 

Måske skal vi besøge 3-4 skoler i mindre grupper – og dernæst videndele i fællesskab? 

Pt. overvejer vi temadagene ligger fredag-lørdag, så vi ikke skal bruge for meget flex/ferie-
fridage….men også vigtigt at vi har mulighed for at nå frem og besøge skolerne fredag inden 
det bliver weekend (fx fredag kl. 11-15?) 

Vi kan evt. kontakte søsterorganisationen, som Charlotte har fået kontakt med via hendes 
besøg på konference i Island. 

Niels har også god kontakt til fagforeningen i Sverige, som måske også kan hjælpe os. 

 

3. Facebook-gruppen (sættes også på næste bestyrelsesmøde): 

Gruppen må gerne blive brugt mere – og skabe mere naturligt afsæt for drøftelser, som den 
bliver mere levende og nærværende for medlemmerne. 

Kunne vi måske uploade kommende bestyrelsesmøde-dagsorden og opfordre til input? 

Væsentligt at alle ikke er på FB, men det er fåtallet af vore medlemmer… 



Vi kan også stille flere spørgsmål derinde, som måske kan føre til mere debat…dele artikler 
mv. 

Skal vi forsøge med en ansvarlig for FB-gruppen? 

Vi er enige om, at det er vigtigt at kun relevante personer er medlem, men samtidig er det 
svært at styre, når mange skifter job jævnligt. 

 

4. Erfa-/netværksgrupper: 

Lyngby-Taarbæk skulle efter sigende have stafetten i den sjællandske erfa-gruppe. 

Syddjurs har stafetten næste gang i det nordjyske, og vi mødes i den sydjyske/fynske gruppe i 
Vejle d. 28. sept. (kickstart af gruppe i dette område) 

Væsentligt at vi får drøftet en form for kontakt til grupperne, så vi kan henvise evt. nye 
interesserede til rette person. (Grupperne er selvkørende). 

 

5. Konstituering af bestyrelsen: 

Alle nuværende er genvalgte til bestyrelsen. 

Ingen ønskede derudover at tiltræde bestyrelsen – heller ikke som suppleanter. 

Vi bibeholder vores forskellige funktioner: 

Charlotte – formand 

Katja – kasserer 

Birthe – bestiller forplejning og lokaler 

…dog har Maria ønsket at referatet går på skift, da det er svært at være aktivt deltagende, når 
der også skal skrives referat. Dette imødekommes og igangsættes på kommende møderække, 
som er d. 15/9, 10/11 2017, 19/1 og 16/3 2018 

 

 

 

Referent Charlotte 

 

 


