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Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere                  
 

Bestyrelsens beretning for 2019 

 

Bestyrelsen  
Det har været et år hvor bestyrelsen har været ramt af “mandefald” i fbm  jobskifte og 

fravær af helbredsmæssige årsager.  
Vi har i bestyrelsen stået uden suppleanter og har derfor ikke haft mulighed for at 

trække friske kræfter ind.  
Vi har haft ganske svært ved at samle hele den tilbageværende bestyrelse, og har derfor suppleret 

med deltagelse via tlf og Skype når der blev afholdt bestyrelsesmøde, og vi har alle 

bidraget med det vi hver især har haft mulighed for. 
Vi må konstatere at en del af året blev brugt på at administrere de i forvejen 

planlagte aktiviteter, frem for at tilbyde noget mere. Trods dette vilkår har der været 
arbejdet videre med indholdet og temaerne fra generalforsamlingen.  

 

Sagen omkring Bisidderhjælpen er håndteret og har været med til at skabe et øget 
fokus på ordentlighed og på den værdi, det er at være medlem af DS. Vi har ligeledes 

skaffet et fokus på selvstændige socialrådgivere som en ressource der kan deltage 
ved høringssvar og i konkrete grupper.  

 
Fokus  

Bestyrelsens største fokus i 2019 har været dialogen mellem sektionen og DS. 
Der har været løbende kontakt mellem sektionen og Charlotte og Mads.  

 
Der har været et fokus på at sikre et fortsat godt fagligt, etisk og moralsk 

forsvarligt socialrådgiverarbejde. Det kulminerede i en spændende og indholdsrig 
temadag på Bjørnø hvor der blev debatteret og drøftet og nedsat en frivillig 

arbejdsgruppe i det videre arbejde omkring værktøjskasse, værdier og symboler.  
 

Arbejdsgruppe 

Arbejdsgruppen består af Inge Louv, Stine Stenholt, Søren Petersen, Rikke 
Johannesen og Dorthe Nørregaard-Olsen.  

Arbejdsgruppen har endnu ikke været inddraget, men vi håber meget på, at de 
fortsat gerne vil bidrage, når der bliver brug for det. 
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Bestyrelsen har i samarbejde med Charlotte været i gang med at udarbejde en 

velkomst pakke til nye medlemmer.   
Tanken er, at den skal bidrage med gode råd generelt ift. at etablere sig som 

selvstændig socialrådgiver. 
Vi håber meget at den snart er klar til at blive sendt ud til sektionens medlemmer. 

 
Året har også budt på Socialrådgiverdage hvilket bestyrelsen har lagt mange 

kræfter i og oplevede en stor nysgerrighed på dagene fra de deltagende, samt stor 
opbakning omkring vores bogkonkurrence.  

 
Der har i november ligeledes været en julefrokost. Trods den sene udmelding lykkes 

det at samle 7 medlemmer til en hyggelig julefrokost i Roskilde.  
 

Næste år 
Bestyrelsens fremtidige fokus vil være at få sektionen for selvstændige 

socialrådgivere på landkortet i DS så vi afliver de skrøner der er og fremstår som de 

gode og nødvendige samarbejdspartnere vi er på hver vores måde, der oversætter 
for borgere, formidler ny og spændende viden og udfordrer de tankemønstre og 

rammer vores kollegaer i alle andre faggrupper arbejder under, ligesom de udfordrer 
os.  

 
Bestyrelsen vil atter en gang opfordre medlemmerne til at oprette deres egen side 

på DS-hjemmeside, da det er med til at øge kendskabet til vores forskellighed og 
jeres kompetencer. 

 
 

Efter ønske fra sektionens medlemmer har Hovedbestyrelsen i DS efter drøftelse 
besluttet, at sektionens selvstændige medlemmer må gøre brug af 

nedenstående logo på deres respektive hjemmesider.  
 

I er velkommen til at downloade det direkte på hjemmesiden. 

 

 

 

Bestyrelsen ser frem til et aktivt år hvor samarbejde, ordentlighed og faglig 

stolthed er i højsædet.  
 


