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1. Evaluering af Malmø-turen  

Bestyrelsen modtog 11 stk. evalueringsskemaer retur fra dagen i Malmø, som svarer til 

2/3 dele af de 16, som var afsted udover bestyrelsen. De er alle gennemgået og 
bestyrelsen har særligt lagt mærke til følgende: 

Overordnet tilfredshed med arrangementet og det levede op til forventningerne samt at 
mange giver udtryk for at de gerne vil deltage på flere af sådanne ture. 

Hvis vi skal lovgives om, har bestyrelsen hørt, at det er vigtigt med følgende: 

- Vi vil have et fokus på barnet, - barnet ret til at få hjælp af en socialrådgiver.  

- En opmærksomhed på at vi ikke bliver skolens socialrådgiver.  

- Vi vil gerne skrives ind i lovgivningen, så vi bliver en SKAL og ikke en KAN, men vi 
ønsker ikke at være fagligt begrænset.  

- Det er vigtigt at vi er en brobygger og at vi kan arbejde tæt sammen med 

forvaltningen, skole og daginstitutionsområdet.  

- vi ønsker at være målrettet de 0-18-årige.  

- Vi finder den Svenske model lidt for rigid, - da den har sit primære fokus på skolen og 

hvordan barnet trives på skolen.  

Charlotte orienterer om, at hun efter turen i Malmø blev interviewet af Mette Grostøl, 

faglig konsulent for DS. Her blev Charlotte spurgt specifikt ind til skole- 

daginstitutionssocialrådgiver i forbindelse med det generelle børn og familie område, 

som ministeriet efterspørger vores anbefalinger. Anbefalingen fra os er, at det vil være 

fint at komme på lovgivningen, men der skal være frirum i måden at arbejde på og det 
skal ikke lige den svenske model.  

 

 



 

2. Tema til generalforsamlingsdagen. 

Børns digitale liv. Christian Mogensen fra Center for Digital pædagogik kommer og laver 
et oplæg. Dagsorden følger.  

3. Erfa-/netværks-grupperne - hvordan får vi gang i København/ Sjælland? 

Vi kan konstatere, at den er gået i stå. Aftalt at ut. tager kontakt til Søs fra DS for at få 

mailadresser på skole-daginstitutionssocialrådgivere på Sjælland, hvorefter mail sendes 

ud med en forespørgsel på, om der stadig er et behov og i givet fald hvem der kunne 

have lyst til at inviterer til en ny Erfa.  

4. Økonomi i faggruppen. 

Vi har fået en grundbevilling på 32.875 kr. her i januar. Der har været søgt om 11.000 

kr. i aktivitetspuljen for første runde til at dække oplægsholder til generalforsamlingen i 
marts. Dvs. i alt for 2018 har faggruppen fået tildelt 43.875 kr.  

5. Efterårsplaner? 

Opgaven i den kommende tid er at få kortlagt hvad vores funktion har af løn, for 
derefter at kunne få Dorte Gotthjælp, forhandlingschef for DS inddraget.  

Det er vores oplevelse at mange i funktionen arbejder med grupper og eller ønsker at 

starte grupper op for børn, unge og forældre. I den forbindelse har bestyrelsen nogle 

tanker om at få et tema på omkring gruppe ledelse. – oplæg omkring hvordan man 
arbejder med grupper, gruppeledelse, opstart m.m. 

Vi i bestyrelsen kunne godt tænke os at begynde lige så langsomt at arbejde videre 

med en evt. planlægning af afholdelse af en Nordisk konference med afholdelse i DK.  

Bestyrelsen vil tage kontakt til formand i Sverige for at drøfte de videre muligheder. 

6. Evt.? 

I maj planlægger bestyrelsen nye datoer i forhold til hvornår bestyrelsen mødes.  

 

Referat skrevet af Sabina Piil Rasmussen  

 


