
 
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Kriminalforsorgen 
Afholdt den 27.januar 2020 
 
 
Deltagere: 
Susanne, Andreah, Rikke og Karina  
AFBUD: 
Tina, Janne og Mia  
 
Ordstyrer: 
Rikke  
 
Skrivekursus: 
Karina orienterer Louise om, at kursus skal aflyses pga. for få tilmeldte. Louise spørges til 
muligheden for, at kursus kan udskydes til næste år.  
Det besluttes, at journalist Bjarke skal komme og sige noget på temadagen om kurset for at 
reklamere for det i håb om, at flere vil tilmelde sig. 
Louise orienteres om, at hun skal give de tilmeldte besked om aflysning.  
 
Temadag: 
Temadag afholdes den 27. oktober 2020 med efterfølgende generalforsamling.  
Susanne spørger Dorthe Birkemose om muligheden for oplæg om forråelse ved temadagen. 
Derudover er der ikke drøftet noget omkring temadagen. Alle bedes dog overveje emner for 
dagen.  
Karina booker Mødefabrikken.  
 
Det besluttes, at der ikke ydes tilskud til transport til temadagen. Mange gør brug af 
tjenestebil til arrangementet, idet dagen er givet som kursus dag. Der kan dermed også være 
mulighed for Rejs Ud.  
 
FACEBOOK 
Andreah fremlægger overvejelser omkring Facebook gruppen. Der henvises til det vedhæftede.  
Ved drøftelse af, hvem der kan blive medlemmer af gruppen, er der uenighed. Rikke mener, at 
ikke-medlemmer skal kunne være en del af gruppen. Karina er ikke enig, idet Faggruppen er 
finansieret af Dansk Socialrådgiverforening, og derfor bør der være en forskel. 
Drøftelsen skal tages igen næste gang, når der er flere bestyrelsesmedlemmer til stede.  
 
Der er en del administratorer af gruppen. Kan de slettes? Andreah undersøger. 
Gruppen skal følge bestyrelsen. Aktuelle administratorer bør derfor være Janne, Rikke og 
Andreah.  
Der skal arbejdes på at gøre Facebook mere synlig og aktiv.  
 
Susanne mener ikke, at man kan være medlem af flere faggrupper. Louise skal spørges om 
dette, hvilket Karina gør.  
 
Paneldebat 
Der tages beslutning om at udsætte denne pga. mangel på bestyrelsesmedlemmer. Rikke er 
aktuelt sygemeldt og går efterfølgende på barsel. Anne har forladt Kriminalforsorgen. Karina 
har aktuelt orlov fra Kriminalforsorgen for at arbejde i Dansk Socialrådgiverforening. 
 
Status på faggruppen  
Karina arbejder aktuelt i Dansk Socialrådgiverforening og har orlov fra Kriminalforsorgen indtil 
den 1. januar 2021.  
Anne har forladt Kriminalforsorgen, og Rikke er aktuelt sygemeldt og går på barsel. Tina og 
Anna-Maria er således nu bestyrelsesmedlemmer.  
 



Næste nyhedsbrev  
Andreah hører Janne om status på dette. 
Forslag til emner i nyhedsbrev: 

• Indlede med godt nytår 
• Bestyrelsen består af: skriv navne og funktion + aktuel status (barsel og orlov) 
• Tak for god deltagelse ved temadag. Det var dejligt med stor opbakning 
• Slides fra temadag. Karina rykker Simi.  
• Vi har deltaget på Socialrådgiverdage. Der var stor interesse for oplæg og den 

efterfølgende reception.  
• Vi arbejder på at gøre Facebook mere synlig og aktiv. Byd gerne ind med forslag  

 
Valg af formand  
Det besluttes, at der er delt formandsskab frem mod næste møde, hvor det er Rikke og 
Andreah. Andreah vil måske gerne være formand. Alle bedes derfor overveje, om kasserer 
rollen kan være noget, idet Andreah så har mulighed for at overtage formandskabet.  
Ovenstående drøftes ved næste bestyrelsesmøde, så tænk over det! 
 
Næste møde 
Det er den 23. marts i KIF Odense. Kan det lade sig gøre, hvilket Mia bedes undersøge.  
 
Eventuelt  
Mails kan sendes til Rikke på hendes private mail: rassrikke@gmail.com 
 
Næstformand Ditte Brøndum og konsulent Nicolai Paulsen skal inviteres til bestyrelsesmødet i 
maj måned.  
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