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Afskrift
Hoved:
Palæ 4845
FORENINGEN FOR SOCIALRÅDGIVERE uddannede ved den sociale skole,
København.
Bestyrelsesprotokol
1/4 1938 til 15/9 41
Møde d. 1. April 1938. Domus Medica.
Emne: forening for Socialhjælpere?
Tilstede var: 1’ Hold Elever (færdiguddannede) – fraværende: Frk. Signe
Olesen.
2 Hold Elever
Frk. Lüttichau, Frk. Skovenborg, Fru Skalts, Hr. Sekretær Skalts, Hr.
Kontorchef Hagen.
Til Dirigent blev Hr. Kontorchef Hagen valgt.
__________________________
Fru Skalts: Indledning om Nødvendigheden af en Forening som først og
fremmest skal være rent faglig, og så muligvis senere tage Lønspørgsmålet op.
Ønske om at få fremsat Forslag ang. Foreningens Dannelse og Formaal, som
kunde danne Grundlag for et Udvalgs Arbejde.
K. Skovgaard: P.: Der er sikkert fra 1’ Hold Enighed om, at der absolut maa
dannes en Forening og ogsaa om at det økonomiske kommer i 2. Række.
Martha Høgstrøm: udkastede dog hertil spørgsmaalet om det ikke allerede paa
nuværende Tidspunkt var nødvendigt at sætte Grænse for, hvor lang Tid, den
færidiguddannede Socialhj. Maa arbejde uden Løn og muligvis ogsaa fastsætte
en vis Minimumsgrænse for Lønnen.
Andersen: udtalte et stærkt Krav, om at Foreningens Hovedformaal skal være
det økonomiske. At der endnu samme Aften skulle tages Bestemmelse om
Retningslinier for Lønspørgsmaalet, Kontingent, Stemmeret, hvad Foreningens
Midler skulle gaa til i Tilfælde af at den blev ophævet. Bestyrelsens Antal m.m.

Frk. Lüttichau: svarede hertil, at Socialhj. Ikke først skulde komme med sine
Krav, men bevise sin Uundværlighed og gøre en personlig Indsats, så kan vi
bagefter kræve, det der tilkommer os. (Bifald).
Sekretær Skalts: nævnte alle de Opgaver, som en Forening kan tage op –
foruden det allerede omtalte økonomiske. Men først er der Spørgsmaalet:
hvem skal være Medlemmer – aktive og passive – Lærerne passive,
Socialhjælpere og dermed ligestillede og muligvis Elever aktive. – Foreningen
som Centralorgan for samtlige Socialhj. Saaledes at de igennem den kan faa
Bistand af kyndig Hjælp i særlig vanskelige Tilfælde. Tidsskrift – el. snarere
”..?..” Meddelelser, da der findes saa mange gode sociale Tidsskrifter. Foredrag
for stadig at blive holdt a jour med aktuelle sociale Problemer. Foreningen som
raadgivende for Lærerne ang. Undervisningen – da Lærerne sjældendt faar
noget – el. tilstrækkeligt – ud af at spørge Eleverne.
Frk. Lüttichau: redegjorde for de økonomiske Forhold for HospitalsSocialhjælperen: Jeg kunne være kommet i Lønningsklasse, men afslog det og
vedblev paa Honorarløn, da Lønningsklassen var for lav og det let vilde komme
til at betyde, at Socialhjælperne aldrig vilde komme højere op saa. Det er
Sulteløn – ca. 150 kr. mdl. i Begyndelsen, men nu er der Chance for at jeg
kommer i en højere Lønningsklasse, hvad der vil blive en Støtte for de andre
Socialhjælpere at kunne referere til.
Der faldt endnu et Par Bemærkninger fra 2’ Hold, der mest talte for at faa det
økonomiske frem.
Helga Christensen: svarede hertil: Vi er ikke blevet Socialhjælpere for Lønnen,
men for Arbejdet.
I øvrigt beklagede 1’ Hold at det ikke havde haft Lejlighed til – som 2’ Hold –
at drøfte Spørgsmålet indbyrdes, da det ikke havde vidst om denne Aftens
Diskussion og derfor ikke kunne udtale sig ret meget.
Enighed om at nedsætte et Udvalg.
Der blev stemt om sammensætningen enten:
2 fra 1’ Hold, 1 fra 2’ eller
2 fra hvert Hold + 1 af dem, der er ligestillet med Socialhjælperne.
Sidste Forslag fik Flertal.
Hvert Hold valgte for sig: Valget faldt paa
1. Hold:
Helga Christensen
Kirsten Skovgaard-Petersen
2. Hold

Østergaard
Busck

Frk. Lüttichau.
Man ønskede at Udvalget skulde have et Forslag færdig saaledes at kunne
holdes Generalforsamling først i Maj. Dermed hævedes Mødet.
Kilde: Håndskrevet protokol. Der hvor der er angivet ”…?...” betyder det, at
skriften ikke umiddelbart har kunnet tydes (BTA)

