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Sidste år blev formandens beretning indledt med, ”at vi i år kan glæde os over den store 
deltagelse til seminariet”. Dette er så meget anderledes i år eftersom det har været vanskeligt 
bare at hive de 15 deltagere i hus som deltager på seminariet i år. Vi er uvidende om, hvad 
årsagen er til den manglende deltagelse, men vi kunne have en formodning om at det igen 
skorter på afslag fra arbejdspladsen. Bestyrelsen vil på det førstkommende bestyrelsesmøde 
drøfte, hvad vi gør fremadrettet og om der skal tænkes i andre og nye baner. 
Der kan lige indskydes, at vi alt i alt er 250 medlemmer i vores faglige selskab. 
 
Som vanligt har bestyrelsesmedlem samt undertegnede deltaget i det årlige fælles 
faggruppemøde i Odense. Temaet var læring og samarbejde på tværs af faggrupperne - ”vi 
skal dele viden med hinanden om, hvordan det går i de forskellige faggrupper samt drøfte, 
hvad der skal til for, at faggrupperne kan lære af hinanden og dermed samarbejde mere på 
tværs”. Der var desuden fokus på, hvordan vi kan skabe et spændende faggruppespor på 
socialrådgiverdagene i 2019. Desuden fokus på, hvordan faggrupperne kan skabe nogle 
involverende faggruppereceptioner, der kan få flere til at engagere sig i faggruppearbejdet 
fremover. 
På det fælles faggruppemøde var vi i gruppe med faggrupperne; børne- familiegruppen, 
handicap, dagtilbud og døgninstitution. Teamet i gruppen blev skoleværing. 
Desværre kunne hverken vi, eller resten af bestyrelsen, finde ressourcer til arbejdet, hvorfor vi 
blev nødt til melde fra. 
 
DS indkaldte i marts måned bestyrelsen til Temadag om Børneområdet. Også dette blev vi 
nødt til at melde fra til, da indkaldelsen var indkommet med alt for kort varsel. 
 
Til gengæld deltager vi med en repræsentant fra bestyrelsen i Mind My Mind. 
En fælles diplomuddannelse har været under opsejling og er nu kommet i hus. En fælles 
uddannelse for alle sygehus socialrådgivere fra både somatikken og psykiatrien - børn, unge 
og voksne. To fra bestyrelsen er godt i gang med denne diplommodel for 
sundhedssocialrådgivere. Medlemmerne fra fagligt selskab i Børn- og Ungdomspsykiatrien 
opfordres til at søge og erhverve sig dette diplommodul. 
 
 
Vores næstformand i DS Ditte Brøndum har rettet henvendelse til bestyrelsen med ønske om, 
at deltage i et bestyrelsesmøde. Hun vil, som ny politisk ansvarlig, gerne lære os at kende og 
finde ud af behovene på vores område. Vi har derfor aftalt, at hun deltager på første 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
Og vanen tro afholder vi vores første bestyrelsesmøde i København, hvor vi dag 2 deltager på 
Psykiatrisk Topmøde. 
Dette arrangement er optimalt, da vi kan få implementeret de nye bestyrelsesmedlemmer 
såvel fagligt som socialt. 
 
Tak for fremmødet på dette års seminar og tak til bestyrelsesmedlemmerne for samarbejdet i 
året der er gået. 
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