
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen for skole- og dagtilbudssocialrådgivere  

Tidspunkt: Fredag d. 29. september kl. 10-15 

Sted: DS, Toldbodgade 19B, 1253 København K  

Deltagere: Birthe Jacobsen, Katja Karina Nørgaard Poulsen, Rebecha Foged, Michelle Aarup Kristensen 
og Charlotte Vindeløv  

Referent: Michelle 

 

Dagsorden 

0.     Rundtur i DS 

1. Drøftelse af  
a. Mødested (fortsat Toldbodgade??)  
b. Mødetider (evt. ændring jf. drøftelse af hvornår generalforsamlingen bør være)  
c. Pauser (ad hoc, nogen der ryger mv.)  
d. Praktisk opgavefordeling i bestyrelsen (herunder referent?) 

2. Temadage i Sverige (fælles punkt – se gerne sidste referat!) 
3. Fokus på løn – et tema, vi måske bør tage op?  
4. Kort info om kommende Socialrådgiverdage (Charlotte) 
5. ”Den ideelle organisering” – drøftelse af, hvad vi vil med det? 
6. Facebook-gruppen – hvad vil vi med den? Kan vi gøre den mere aktiv? (se evt. sidste mødereferat) 
7. Erfa-/netværks-grupperne – hvordan forløber de? Skal vi sætte kontaktperson på? (se evt. sidste 

mødereferat) 
8. Økonomi i faggruppen (Katja) 
9. Eventuelt  

Ad 1: Praktiske forhold 

a. Rebecha og Michelle er nye bestyrelsesmedlemmer. De er optaget uden valg, men i 
forbindelse med generalforsamlingen blev det offentliggjort, at vi gerne optog flere 
bestyrelsesmedlemmer. Idet Maria Ahrland her efter sommerferien har valgt at udtræde 
grundet videreuddannelsesplaner, efterlyste vi nye medlemmer via Facebookgruppe, idet 
ingen meldte sig på generalforsamlingen. Rebecha og Michelle har begge udvist interesse 
og en bestyrelsen har valgt at optage dem begge som medlemmer i bestyrelsen.  
Konstitueringen er som følger: Charlotte er formand for faggruppen, Katja er kasserer, 
Birthe sørger for praktiske forhold ifbm. mødeafholdelse/temadage. Rebecha og Michelle 
bidrager ved løbende andre opgaver, som måtte opstå. Referatskrivningen går på skift 
blandt alle medlemmer af bestyrelsen. Sabina er fortsat på barsel og forventes at vende 
tilbage til et af de kommende møder, da hun opstarter arbejde igen i november. 
I bestyrelsen er således Holbæk, Horsens, Skanderborg, Svendborg, Skive og Ballerup 
kommune ”repræsenteret”.  



b. Bestyrelsesmøderne afholdes fortsat i Toldbodgade 19B hos DS. Mødestedet gør DS mere 
nærværende og øget tilgængelighed både til og fra Faggruppen og DS. Mødetiderne var 
fastlagt til d. 10.11.17, 19.01.18, 16.03.18. Dog ændres 16.03.17 til 25.05.18 pga. 
kommende generalforsamling 15.03.18.  

c. Ingen bemærkninger. 
d. Michelle er referent d.d. og referatet offentliggøres på mail og Facebookgruppen.  

Ad 2: Studietur/ Seminar 

Der er fra DS bevilget 30.000 kr. til et seminar/ studietur i Sverige. Beløbet må ikke dække 
transportudgifter.  Turen går til Malmø for at blive klogere på deres 
skolesocialrådgiverfunktion, som er lovpligtig. Pengene skal bruges i 2017, hvorfor turen skal 
arrangeres inden nytår.  Foreslået dato er mandag 11.- tirsdag 12. december 2017. Opgaver: 
Charlotte kontakter Maria og Miriam ang. Kontakter i Sverige. Michelle indhenter tilbud på 
overnatning og Katja lægger opslag på Facebook.  

Ad 3: Fokus på løn/ Generalforsamling i Faggruppen 

Forslag om at drøfte lønforhold som tema på Generalforsamlingen med bistand fra DS, 
Dorte. Generalforsamlingen finder sted TORSDAG 15.03.17 kl 10-16 på Fabrikken, Odense. 
Nærmere info følger. Forventet program: oplæg om løn, frokost, generalforsamling og 
netværksdannelse/netværkspleje/erfaringsudveksling. Opgaver: Charlotte kontakter Dorte 
og Birthe kontakter Fabrikken.  

Ad 4: Socialrådgiverdage 

Charlotte har workshop sammen med Socialrådgiver Ida Storm, Nordfyns kommune. De 
mødes 13.10.17 og planlægger.  En workshop med forskellige modeller for 
skole/dagtibudssocialrådgiverfunktionen – med og uden myndighed.  

Ad 5: Den ideelle organisering 

Det viser sig vanskeligt at opnå konsensus om, hvordan den ideelle organisering af 
socialrådgivere i skole og dagtilbud er; med myndighed, uden myndighed, plads i 
organisation osv.   

Der er et ønske om at drøfte muligheden for et lovbestemt krav om socialrådgivere i skole og 
dagtilbud generelt og så udmøntet lokalt. Punktet er drøftet i bestyrelsen. 

Ad 6: Facebookgruppen 

Det er et fælles ansvar at holde gang i gruppen. Vi skal huske at bruge den til nyheder om 
arrangementer vi har været med til, så gruppen bliver levende og vedkommende. Der er et 
ønske om at dagsorden for bestyrelsesmøderne er åbne og interesserede er velkomne til at 
deltage.  

Ad 7: Erfa/ Netværksgrupper  



Listen over medlemmer af faggruppen svarer ikke overens med ”landkortet” eller 
Facebookgruppen. Der mangler overblik over hvem der er tovholder for de lokale netværk/ 
Erfagrupper. Der blev afholdt kick-start for Jylland Midt/Syd for nyligt. Planen er at 
netværket mødes en gang halvårligt og hver kommune har stafetten på skift. Erfaringen er at 
vi kan lære meget af hinanden trods forskellige organiseringer og opgaver.  

Netværksgrupperne er lidt svære at holde styr på!  

Jylland Nord: Viborg, Randers, Syddjurs, Aalborg, Fredericia  

Jylland Midt/Syd: Vejle, Ikast-Brande, Skanderborg, Horsens, Kolding 

Fyn: der er grundlag, men ikke startet en gruppe op  

Sjælland: Katja undersøger hvordan det står til  

Ad 8: Økonomi 

Der er p.t. et højt beløb i faggruppens kasse pga. bevilling af 30.000 kr. til seminar. P.t. har 
faggruppen en beholdning på 40.580,30 kr.  

Ad 9: Eventuelt  

D.d. modtaget invitation til Læringsforum 28.11.17 via Dansk Røde Kors. Birthe og Rebecha 
og Katja overvejer deltagelse.  

 

Næste dagsorden: relevant at arbejde videre med løn-fokus?  


