
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Skole- og 
dagtilbudssocialrådgivere  
Afholdt i København den 20.december 2019 

 

1. Bordet rundt - hvad sker der hos os hver især? 

Næstformand Ditte Brøndum deltog som lyttende deltager i dette punkt 

Temaer for punktet: 

● Skal skolesocialrådgiver-funktionen være lovgivningsbestemt? Gå fra “kan” til “skal” - hvad 

er opgaver, placering organisatorisk o.lign. 

● Uddannelsen/ studerende i praksis - oplevelser 

● Autorisation af socialrådgiverne 

● Tilbagehold af BFY ved 15% bekymrende fravær 

Ansvarlige alle 

 

2. Mødedatoer 2020 

07.02.20 

29.05.20 (plus spisning) 

28.08.20 

06.11.20 

Generalforsamling marts 2020. 

Faggruppeuddannelsen 17.09-18.09.20 (Hornstrup) (frikøb) 

Ansvarlige alle 

 
3. Socialrådgiverdage (30.-31. oktober) 

● Indtryk og udbytte 

● Skal vi oppriotere at have en stand til faggruppereception i 2021? Hvad giver det os? 

Udbytte: hovedtalerne og workshop om børn og digitale medier fremhæves plus det faglige 
fællesskab 

Stand: god ide - vedtaget! Kræver god forberedelse. 

Ansvarlige Rebecha/ Sara 

 
4. Lønundersøgelse Sara 

● Besvarelser 

● præmien? 



● Resultater - hvad er næste skridt til at bearbejde data? 

Flere har ikke fået tilsendt undersøgelsen - der er sket fejl. Undersøgelsen er ikke valid. Ingen 
tilbagemelding fra DS endnu om resultatet. Overvejelser om vi skal sende den ud igen. 

Beslutning: Udskydes til foråret, da bestyrelsen har behov for at prioritere deres ressourcer 
anderledes for nu. 

Sara følger op på tilbagemelding fra DS (Søs) 

 
5. Udskudt fra 27.09.19: 

Muligheden for at få lavet en pjece om vores faggruppe 

● 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) 

Beslutning: Vi lægger energien for nu i Facebook – lave et opslag om faggruppen (link fra DS’s 
hjemmeside) og opfordre folk til at melde sig ind i faggruppen. Link i Facebookgruppen 
“Faggruppen af Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere” og evt. Også andre facebookgrupper 
om/for/med socialrådgivere.  Sara skriver opslag i Facebookgruppen “Faggruppen af Skole- og 
Dagtilbudssocialrådgivere” 

Ansvarlig Sara 

6. Arrangement i efteråret? 

● Hvad endte det med? 

Vi overvejede at tilbyde en åben supervision med ekstern supervisor, for medlemmer af 
faggruppen for at lave et medlemsarrangement, men det var ikke muligt at få etableret. Ideen 
ryger i idebanken. 

Ansvarlig Michelle 

 
7. Frokost  

 

8. Planlægning af generalforsamling og temadag 2020 

● Vi har fået 10.000 kr. fra Aktivitetspuljen til vores temadag/generalforsamling 

● Forslag om at temadagen er i marts 2020 

● Fra sidste møde: Idebank til arrangementer? 



Dato: torsdag den. 26. marts 2020 fra kl. 10-15 med ankomst 9.30 (morgenkaffe) og oplæg 
afbrudt af frokost, herefter fortsat oplæg igen. Derefter generalforsamling, hvor vi håber på 
stor deltagelse. 

Måske opsamling på oplæg eller erfaringsudveksling. Temadagen finder sted i København, i 
Toldbodgade. (Lokale er reserveret) 

Vi vælger en torsdag, da torsdag traditionelt er en lang arbejdsdag. 

Tema: Neuropsykologi 

Vi har kontaktet Knud Hellborn angående oplæg om neuropsykologi. Alternativer? 

Angående generalforsamlingen er det en prioritet at bestyrelsen deltager, hvorfor bestyrelsen 
får dækket som minimum transportudgifter og til nøds frikøb, hvis man ikke kan få 
arbejdsgiverbetalt deltagelse i temadag og generalforsamling. 

Ansvarlig alle 

 

9. Økonomi - status? 

● status på økonomien for perioden 1/1-12/11 2019: Rest bevilling er 22.777,32 kr. 

● Det vil være smart at få styr på udlæg og “hængepartier” inden årets udgang :) 

Kassereren er fraværende d.d.  

Udgifter siden 12.11.19 er deltagelse på 

Socialrådgiverdage (4000 kr.), transportudlæg omkring 8.500 kr. og forplejning for to 
bestyrelsesmøder 1100 kr. 

Samlet set forventer vi at må sende omkring 12.000 kr. retur til DS ved regnskabsårets 
afslutning. Der er ønske om frikøb til de bestyrelsesmedlemmer, som ikke har fri fra 
arbejdsgiveren til bestyrelsesmøder. 

Vedtaget med den opmærksomhed, at der skal følges op på såfremt bestyrelsens 
sammensætning ændrer sig (færre med arbejdsgiverbetalt deltagelse) eller flere medlemmer 
eller øget transport. 
 

10. Status på ERFA-netværk rundt omkring? 

● Netværket for Nord-Midt afholder netværksdag 24.januar i Randers og igen 19.november 
2019 i Skive 

● Netværket Øst (Sjælland) 

● Netværket Syd og Fyn 

● Fra sidste møde: Mere gang i Facebook? 

Netværket Nord/Midt mødtes 19.11.19 i Skive og havde oplæg og erfaringsudveksling. Næste 
møde bliver i foråret 2020 og Aalborg er værter. 

Vi kender ikke status på de andre netværk. 

Facebook: Sara (og Michelle) ser på det. 



Michelle/ alle 

 

11. Dagsorden næste gang? (evt. løbende) 
Formandsberetning 
Roller til generalforsamling (ordstyrer, referent) 
Referent 

12. Eventuelt 
Tak for i dag 


