
 
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Skole- og 
dagtilbudssocialrådgivere  
Afholdt den 27.september 2019 
 
 
1. Bordet rundt - hvad sker der hos os hver især?  
Ansvarlig alle 
 
 
2. Opsamling på Generalforsamling og temadag 
● Referat 
● Ny kasserer? 
● Hvad fungerede - hvad kan blive bedre og hvordan? 
Referat - ved en fejl er der ikke skrevet referat af generalforsamlingen 15.05.19. Vi 
rekonstruerer og udsender via DS. Bestyrelsens sammensætning fremover er Michelle Aarup 
Kristensen som Formand og Rebecha Foged er kasserer. 
Hvad fungerede: 
Oplægget var yderst relevant for faggruppens medlemmer. Lokalets indretning og faciliteter 
var passende. Geografisk placering er altid svært. 
Hvad kan blive bedre? Forslag om at generalforsamling ligger inden temadagen så eventuelle 
nye valgte bestyrelsesmedlemmer kan blive taget godt imod. Overvejelser om deltagerne til 
temadagen så først vil møde senere? Det må vi se på og evaluere. 
Bedre forberedelse til vidensdeling/erfaringsudveksling - skal der sættes mere tid af? Hvordan 
proces-styrer vi? Præsentationsrunde afføder altid mange spørgsmål. 
Ansvarlig Michelle 
 
3. Lønundersøgelse 
● Hvad mangler vi? 
● Hvordan får vi sat den i gang 
● Hvem gør hvad? 
Vi sender undersøgelsen ud så folk kan svare ud fra 
september-lønnen og med relativt kort svarfrist så tror vi på at deltagelsen vil blive størst 
(fordi det er i frisk erindring) og med deltagelsen er der mulighed for at vinde en billet (via 
lodtrækning) til Socialrådgiverdage 2019 (uden overnatning, pris 2000 kr) (hvor medlemmet 
lægger ud og får refunderet fra kasserer -det kræver denne proces fordi der både skal skrives 
navn og vælges workshop) Sara har udarbejdet spørgsmål i samarbejde med Dorte 
Gotthjælp og en studentermedhjælper kan udsende elektronisk. Sara sender e-mail til Søs 
Ammentorp d.d. 
 
4. Muligheden for at få lavet en pjece om vores faggruppe 
Hvilke aktiviteter har vi haft i 2019: 
Kursus i Grafisk Facilitering.  
Temadag om skolefravær 
Artikel i Socialrådgiveren august 2019 
Indbydelse til konference for Skolkuratorer i Karlstad (desværre uden deltagelse) 
Punktet udskydes til næste møde. 
Ansvarlig Sara 
 
5. Socialrådgiverdage (30.-31. oktober) 
Faggruppen har ikke en stand i år til faggruppernes reception grundet manglende overskud. 
Bestyrelsen vælger at sende en-to bestyrelsesmedlemmer af sted alligevel? Prisen vil være 2x 
2600 kr. Formålet er at give bestyrelsen mulighed for netværksdannelse med andre 
Faggruppebestyrelser, faglig inspiration og viden som kan anvendes til fremtidige 
arrangementer i eget regi, samt synliggøre faggruppen trods det at vi ikke har en stand til 
faggruppereceptionen. 



Deltagerne vil så vidt muligt vælge forskellige oplæg og workshops så der indhentes så bred 
inspiration som muligt. 
Ansvarlige Michelle/Sara 
 
6. Aktivitetspuljen - planlægning af næste forårs temadag og 
generalforsamling 
Michelle har ansøgt aktivitetspuljen til temadag i foråret 2020. I ansøgningen er søgt om 
20.000 kr. Der er ikke angivet et særligt emne i ansøgningen, da ansøgningsfristen lå inden 
bestyrelsesmødet. 
Ansvarlig Michelle 
 
Hvis vi bliver bedt om en uddybning af ansøgningen så eftersender vi.  
Forslag til dato for generalforsamling og temadag? Forslag om at temadagen er i marts 2020. 
 
7. Arrangement i efteråret? 
● Ideer til emner 
● Er det realistisk at afholde i 2019? 
Vi vurderer at det ikke er realistisk at afholde et arrangement i dette efterår. 
Ansvarlig Michelle 
 
8. Status på ERFA-netværk rundt omkring? 
Netværket for Nord-Midt har afholdt netværksdag 24.januar i Randers og igen 19.november 
2019 i Skive 
Netværket Øst (Sjælland) er p.t. Ikke så aktivt 
Netværket Syd og Fyn - Fredericia skulle afholde næste netværksdag, da de har meldt sig ud, 
Kolding har stafetten og afholder noget i foråret 2020. Indtil videre har Ikast-Brande, 
Vejle, Horsens været værter. 
Ansvarlig Michelle 
 
9. Økonomi - status? 
Rebecha indtræder som ny kasserer og deltager forhåbentligt i 
kassererkursus snarest muligt. 
Ansvarlig Michelle 
 
10. Dagsorden næste gang? (22.11.19) 
Næste møde flyttes til 15.11.19 
Fastlægge dato og emne for temadag i foråret 
Opfølgning på socialrådgiverdage 
Lønundersøgelse 
Mødedatoer 2020 
Idebank til arrangementer 
Mere gang i Facebook? 
Ansvarlig Michelle 
 
11. Eventuelt 
Der afholdes faggruppeuddannelse 17.-18.september 2020 


