
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Familiepleje 
Afholdt 31.januar 2019 i Århus 

 
Tilstede: Signe, Rikke, Gitte, Lene og Susan. Afbud fra Jette. 
 

1) Valg af ordstyre og referent  
2) Godkendelse af referart 
3)   Kompetenceprofil 
4)   Temadag og generalforsamling 28.5.10 kl. 10-16  
5)    Investeringsmodeller på børneområdet 
6)    Økonomi  
7)    Kommende møder 
8)  Evt. 

 
Ad 1) Gitte og Susan 
 
Ad 2) Godkendt 
 
Ad 3)  
 
Det aftales at Lene prøver at skrive videre på kompetenceprofilen. Signes oplæg bruges til at 
bygge videre på, i forhold til at uddybe hvilke kompetencer vi bruger til at udføre de beskrevne 
punkter. Herefter vil hun sende det til gennemlæsning hos os andre. Til sidst sendes det til 
Mette i DS til videre support. 
 
Ad 4)  
 
Henriette og lokaler er på plads til vores temadag. VIA har vundet entreprisen på at lave 
opstartsforløb i forbindelse med nye anbringelser. Nogle af Lenes kollegaer er ”udtaget” til at 
deltage i første undervisningsforløb, som skal ske i løbet af foråret.  
Vi satser på Misser om formiddagen, og Via og en eller to konsulenter, som har været med i 
undervisningsforløbet kunne være på over middag. Lene kontakter VIA og prøver at lave en 
aftale. 
Signe sørger for invitation. Susan lægger det på Facebook. 
I forhold til generalforsamlingen er vi alle interesseret i at fortsætte. Lene og Jette er på 
genvalg (Rikke finder ud af, om Jette vil genopstille), ligeledes er der en suppleantpost ledig. 
Rikke aflægger beretning. Lene er dirigent og Signe er referent. 
 
Plan for dagen: 
Morgenbrød 9.00 – 9.30 
Oplæg fra Henriette Misser 9.30-12 
Frokost 12-13 
VIA og konsulenter 13-15 
Generalforsamling 15-16 
 
Ad 5)  
 
DS har slogan ”det betaler sig at investere i socialvelfærd”, debatten går på, hvordan det bedst 
betaler sig at investere på børneområdet. Gitte, Signe og Rikke deltager. 
 
Ad 6)   
 
Penge på budgettet. Evt. kan vi bruge pengene til netværksdag om ny undervisnings koncept 
eller DS-dage den 30 og 31 oktober. Signe vil spørge Søs, om vi kan bruge pengene på DS - 
dag, hvis vi laver en workshop. 



 
Ad 7)  
 
Nye mødedatoer: 
Den 3.5 kl. 10-14  
Den 30.8 kl. 10-14  
Den 15.11 kl. 10-14 
Signe har bestilt lokaler, morgenmad og frokost hos Søs 
 
 
Ad 8) 
 
Besluttet at sende en hilsen til Jette. 
 
Referent: Susan Tims 


