
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen bostøtte og botilbud for voksne 
Afholdt i Aalborg den 3. december 2019 

 

Tilsted: Lise, Mette, Helene, Tanja, Kristina og Rikke K.  

Afbud: Helle og Rikke P 

 

1. Referent og ordstyrer  
 

2. Godkendelse af referat (det er fremsendt til DS så det kan komme på hjemmesiden, 
men er der rettelser kan det godt fremsendes igen). 
 

3. Nyt fra kasseren  
 
Vi fik ikke bevilling af de penge vi søgte hjem til aktiviteter.  
Refusion af udlæg i forbindelse med bestyrelsesarbejde, sker ved at vi selv sender 
blanket med kvitteringer ind til DS.  
Kasseren skal ikke lave regnskab, men skal ved hvert bestyrelsesmøde indhente en 
oversigt over hvor mange penge vi bruger.  
 
https://www.socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2019/01/B19-
AfregningTransportogUdlaeg-2019.pdf    
 

4. Julearrangement – Kristina og Rikke P.  
Søs Ammentorp sa@socialraadgiverne.dk er kontaktperson i forhold til når vi skal have 
ting i bladet mv.  
”Forårsfornemmelser” eller ”Skyd-noget i gang” (skudår) kunne være et navn på 
arrangementet. Dato d. 25. februar kl. 16.  På Bisgaardsvej i Konferenselokalet (Rikke 
K. står for at booke det).  
Mette og Kristina laver en invitation. Det bliver bobler og snaks.  
Selve indhold: En brainstorm station, hvor folk kan komme og give ideer til 
arrangementer, er der noget særligt de godt kunne tænke sig mv. Kristina har 
nærmere beskrivelse.  
 
 

5. Henvendelse fra DS om metodekatalog fra Socialstyrelsen – Kristina og Lise 
Kristina, Lise og Mette går sammen om at lave en fælles besvarelse på høringen til Den 
nye metodehåndbog, som skal ske inden d. 20.12.20. 
 
 

6. Facebook gruppe – Rikke K.  
 
Der er lavet en gruppe som jeg gerne vil vise jer, og drøfte om de rammer der er sat op 
er korrekte og hvordan bruger vi gruppen.  
 
 

7. Tekst til DS’ hjemmeside. Vi skal fremsende en kort tekst som kan komme på DS 
hjemmeside, under indgangen til vores faggruppe. Rikke K. har lavet et udkast, den 
første er når man lige kommer ind på siden. Den næste er længere inde hvor der skal 

https://www.socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2019/01/B19-AfregningTransportogUdlaeg-2019.pdf
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ligge en kort beskrivelse af hvad vi arbejder med. Den behøver ikke være lang pt. vi 
kan altid gøre den længere som vi får mere erfaring og bliver mere etableret. På 
vedhæftet link er et eksempel på hvordan en faggruppe har skrevet: 
https://socialraadgiverne.dk/blog/faggruppe/faggruppen-boern-unge-familier/  

Det første man ser på siden, er en tekst som Mette Grostøl har lavet, og den godkender vi d.d.  

Faggruppen Bostøtte og Botilbud for Voksne er en ny faggruppe. Vi vil gerne fremme dialog 
mellem kollegaer. Både dem der arbejder på myndighedsområdet og dem der arbejder som 
socialrådgivere i den udførende bostøtte. 

 

Og tekst længere inde: 

Det arbejder faggruppen med 

Faggruppen er nystiftet og der er derfor rig mulighed for at melde sig ind og påvirke den 

retning faggruppen skal bevæge sig. Faggruppens formål er under Dansk 

Socialrådgiverforening, at varetage faggruppens faglige interesser. Bestyrelsen består af en 

formand, en kasser, fem bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Suppleanterne er altid 

inviteret med til møderne. 

Faggruppens arbejde 

Vores fornemmeste opgave er at bidrage til at udvikle og være med til at påvirke 

socialrådgiverfaget på området for voksne der modtager bostøtte og botilbud. Vi er en 

faggruppe som er for både myndighedsrådgivere og udfører og vores mål er at skabe mere 

fokus på vores faglighed, uanset om man er myndighed eller udfører.  

Vi ønsker at diskutere og synliggøre de dilemmaer, der eksistere på vores område, og hvilke 

konsekvenser det har for vores arbejdsvilkår samt for de borgere vi arbejder med. Vi deltager i 

relevante arbejdsgrupper og bidrager til høringssvar indenfor vores område. 

Godkendt og Rikke K. sender teksten videre til Søs.  

8. Evt. og dato for næste møde 
Næste møde: tirsdag d. 11.02.20 kl. 15.45 – 17.15 på Bisgårdsvej. Helene, Rikke K 
eller Tanja står for kage og sodavand. 
Der skal laves en mødeindkaldelse via Outlook og så skal der evt. bookes lokale (vi kan 
nok godt bare bruge køkkenet igen). 
 
Kommunikation blandt bestyrelsen skal foregå via arbejdsmails og ikke private mails. 
Der opfordres til, at folk evt. får ændret den mail, de er registreret med ved DS, 
således det i fremtiden kan undgås, at kommunikation foregår via flere forskellige 
mails.  
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