
 

 

Referat – Bestyrelsesmøde DS faggruppe for Familiepleje- og tilsynskonsulenter: 

 

Dagsorden og referat: 

 

1. Valg af referent - Lene 

2. Valg af ordstyrer - Pia 

3. Godkendelse af dagsorden - tilføje punkt med besøg af Mette Grostøl og pkt. Vedr. 

Tilbagemelding vedr. Evt. Ny lovgivning vedr. Konkrete godkendelser samt pkt. Vedr. DS 

svar/mangelende deltagelse i SL konference på døgnområdet. 

4. Godkendelse af ref.  - godkendt - Dog blev det ikke noteret, at Rikke tog kontakt til Vibeke 

Brandt fra SL og Jeanette Haim Raben. Det gør Rikke til næste møde. Rikke sender desuden 

slides til os fra fælles faggruppedag den 19.05.17 samt faggruppeuddannelsen den 7.-8.09.17 

5. Efterårets arrangement: FABU - tale om KEEP. De kan ikke i efteråret, men foreslår den 10. 

januar 2018. Jette booker mad og lokale i Odense. Der skal være generalforsamling samme 

dag. (NOTE: Datoen ligger fast og lokaler og forplejning er booket! – Lene, 19.09.17) Pia tager 

kontakt til de unge fra “De fire årstider”, om de kan deltage. Tema for drøftelsen er 

forældresamarbejde og samvær. Vi skal have Søs fra DS til at udsende invitation. 

6. Økonomi: Regnskab rundsendt. Vi skal høre, om vi kan overføre aktivitetspenge til 2018. 

7. Tilbagemelding fra fælles faggruppedag den 19.05.17: Rikke orienterer om dagen, hvor hun 

deltog som repræsentant for vores faggruppe. Maibritt Berlau indledte mødet, og Niels Chr. 

Barkholdt orienterer om den nye faggruppestrategi. DS ønsker stærkere faglige fællesskaber. 

Flere medlemmer skal være aktive og påvirke fagforeningen, faget og socialpolitikken. Der skal 

skabes en vidensdelingsstrategi indenfor faggrupperne. Der tilbydes en faggruppeuddannelse 

den 7.-8.09.17, hvor Rikke og Jess deltager fra faggruppen.  

8. Besøg af Mette Grostøl, DS vedr. Faggruppestøtte fra DS. Afklaring af muligheden for 

hjælp/støtte fra DS. MG orienterer også om, hvad DS arbejder med indenfor vores område lige 

nu på politisk niveau. Vi kan bruge MG til faglig støtte, ligesom hun kan bruge os til at 

kvalificere oplæg m.v. På familieplejeområdet. Gensidigt samarbejde. Det er stadig Søs, der 

står for det praktisk ink. Økonomi. Vi aftaler, at DS udsender til alle i bestyrelsen, men at vi 

svarer via formanden tilbage til DS, så de ikke får 6-8 individuelle tilbagemeldinger. 

Faggruppekoordinatoren er behjælpelig med koordinering af temadag m.v. Vi drøfter også 

samarbejdet med SL efter deres nye organisering af faggruppen i faglige selskaber. Vi er niece 

om, at vi fortsat gerne vil samarbejde med SL og invitere SL fagfæller med til vores temadage, 

ligesom vi vil invitere fagfæller fra HK. DS vil gerne lave en faglig kompetenceprofil på familie- 

og tilsynskonsulenter. Sygehusrådgiverne har lavet en, som ligger på DS hjemmeside for 

sygehusfaggruppen, som vi kan bruge som inspiration. Vi vil gerne se på opgaven. Pkt. Til 

næste møde.  



 

 

9. Evt.: Vi fastholder aftale om, at vi svarer som faggruppe fælles på henvendelser fra DS. Rikke 

er tovholder. Drøftelse af, hvad vi gør i forhold til nye emner til temadage. Tit halter vi bagefter, 

da arbejdspladser er gode til at være på beatet, når der er nyt indenfor vores område. Pia 

problematiserer den stigende tendens til at inddrage de frivillige organisationer fx 

Børnehjælpsdagen. Vi tager pkt. På næste møde. Pia orienterer om, at hun går på pension den 

01.12.17. Hun ønskes tillykke! Der skal vælges nyt medlem på generalforsamlingen til januar. 

Pkt til næste møde: Socialdemokraternes nye udspil “Apollo”, som også indbefatter vores 

område. Pia Rosenkrantz Theil er ordfører, og Susan har været til møde med hende.  

 

 

Ref. Lene Lethraborg 


