Referat af faggruppebestyrelsesmøde den 23.02.2018.
Til stede: Susan, Lene, Jette, Gitte og Susanne.
Fraværende: Signe.
Referent: Rikke
Ordstyrer: Susan
Godkendelse af dagsorden: Dagsorden er godkendt.
Godkendelse af referat af mødet den 24.11.17: Godkendt.
Konstituering af bestyrelsen: Rikke Samson, formand. Jette Hansen, næstformand. Susan Tims,
Kasserer. Lene Lethraborg, medlem. Susanne Ryttov, medlem, Gitte Worm, medlem og Signe
Barild, suppleant.
Evaluering af temadagen den 10.01.2018 om KEEP: En god dag med indhold der giver inspiration.
Så kan de enkelte arbejdspladser jo finde ud af, hvor meget de vil bruge det.
Vedr. satspuljemidlerne: De udbudte satspuljemidler fra Socialstyrelsen lægger foreløbig op til, at
der laves en light-udgave af KEEP. Dvs. man tager ikke hele uddannelsen, hvor man bliver
certificeret, men et mindre kursus, der så vil være gratis.
SL har et forslag om, at familieplejekonsulenterne bliver en del af døgninstitutionerne. Der er søgt
om satspuljemidler til udmøntning af projekt omkring dette, hvor interesserede kommuner kan
melde sig til dette projekt. – Se side 17 i statspuljematerialet.
Vedr. lovforslag om ændring af konkretgodkendelser: Selve lovbehandlingen af de ændringer de er
lagt op til på vores område, forventes behandlet i sommeren 2018 og tidligst at træde i kraft i 2019.
Så der er lag vej endnu.
Planlægning af aktiviteter i 2018: Næste møder i faggruppen: 20. april i KBH, 7. september i KBH
og 16. november i KBH. Rikke har bestilt lokale samt morgenmad og frokost i DS Sekretariatet i
Tolbodgade til mødet den 20. april. Vi mødes altid kl. 10-14.
Besøg af Elise fra sekretariatet: Elise kommer forbi idet vi jo har vedtaget på generalforsamlingen,
at vi fortsætter faggruppen alene som faggruppen for familieplejekonsulenter. Aftalt Elise sender
referatet af generalforsamlingen ud og at det her står, at vi foreslår, at faggruppen fremadrettet er for
familieplejekonsulenter. Elise oplyser, at det er en HB beslutning, at en faggruppe deles. Elise taler
med Jess der frem til nu har været med i bestyrelsen og har repræsenteret Tilsynskonsulenterne.
Herefter finder Elise et bud på, hvordan vi deles nemmest muligt. Elise mailer til Rikke
efterfølgende.
Elise foreslår, at vi evt. kan lave en mail om faggruppebestyrelsens visioner fremadrettet.
I øvrigt oplyser Elise på vores forespørgsel, at vi fortsat skal maile til SØS, men at Elise og Åse
tjekker hendes mails, de dage hun ikke er der.
Vedr. Kompetenceprofilen: Mette har efter sidste faggruppemøde sendt os en mail, hvor der er en
slags skabelon for, hvordan sygehussocialrådgiverne har gjort. Jette og Lene har set på det og
oplyser, at de ikke umiddelbart kan se, at vi kan bruge den – men måske vi kan inspireres af

faconen. Vi taler om, at en del af det brev som Jette og andre fra de Fynske Kommuner skrev til
Mai Macado kan bruges. Susanne oplyser, at hun tænker kompetenceprofilen skal være med fokus
på, hvad vi som familieplejekonsulenter kan sikre eller hindre fremfor det bliver en slags
funktionsbeskrivelse. Vi er enige i dette og at der skal være argumenter for, hvorfor det skal være
en særopgave der bør ligge hos os mv. Susanne oplyser i øvrigt, at hun ved fra Socialstyrelsen, at
det ikke kan forventes, at der kommer hjælp fra den kant i forhold til, at vi kommer med i
lovgivningen.
Aftalt at vi alle forbereder os ved af have læst sygehussocialrådgivernes notat, mailer til vores
netværk om gode idéer og lign. inden vi mødes til næste faggruppemøde den 20. april.
Vedr. UCC Uddannelse til plejefamilier: Nogle plejefamilier kan få uddannelsen gratis, men de
fleste vil søge om den hos den kommune de arbejder for, da de har en mellemlang eller lang
uddannelse. Og der vil den samlede uddannelse koste i omegnen af 30.000 kr. Vi tænker ikke, at der
er nogle af vores kommuner, der kommer til at bevilge dette.
Punkter til næste mødes dagsorden: Kompetenceprofil og planlægning af arrangementer.
Evt.: vedr. Face Book: Aftalt at Lene laver en lukket gruppe for faggruppebestyrelsen således, at vi
nemt kan korrespondere med hinanden via denne.

