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Fagligt selskab for Socialrådgivere i Børne og ungepsykiatri’s 

seminar i Middelfart den 27.-28.august 2020 

 
 

Alle kan vist skrive under på, at dette har været et meget særligt år pga. Covid 19, både på 

arbejdspladsen og hjemme i privaten. Dette gælder også ift. tilmeldingen til seminariet i år, 

hvor vi i starten var meget presset ift. manglende tilmeldinger. Vi måtte udskyde deadline 
flere gange, da flere af vores medlemmer ikke fik rettdig tilbagemelding fra deres ledelser. 

Men heldigvis nåede vi op på en tilmelding, hvor det økonomisk kunne rende rundt og i 11. 

time fik vi endnu 4 tilmeldinger, hvorfor vi nu er endt på 19 deltagere. 

 
Bestyrelsen har fået mange henvendelser fra medlemmerne i vores selskab, hvor de har 

givet udtryk for, at de meget gerne har villet deltage, men at deres ledelse har givet afslag 

på deres ansøgning. Argumenterne har været forskellige fra Region til Region, men de 

overordnede tilbagemeldinger har været, at der pga. Covid 19 ville blive ekstra travlt qua de 

mange udskydelser i hele foråret på de respektive afdelinger. Derudover har der været 
afslag med begrundelsen, at seminariet er arrangeret i fagforeningsregi. Vi har i bestyrelsen 

responderet på alle men især på sidst nævnte, hvor der er redegjort med tilbagevisning at 

det ikke er Dansk Socialrådgiverforening, DS der står for arrangementet, men at vi får 

økonomisk tilskud fra DS via de puljer der afsat til f.eks. afholdelse af seminar, årsmøder, 
temadage, generalforsamling mv. 

Vi håber ikke, at disse afslag er en tendens i de forskellige regioner, men i så fald vil vi i 

bestyrelsen drøfte, hvorledes vi skal forholde os og evt. handle på dette. 

 
Det årlige og tilbagevendende fælles faggruppemøde i Odense blev i år, pga Covid 19, 

afholdt via video. Bestyrelsen skulle have deltaget med 2 personer, og der blev gjort et 

ihærdig forsøg og med stor hjælp fra DS - administrationen, på at få det op at køre. 

Desværre lykkedes det ikke at deltage pga. tekniske problemer og regioner som ikke giver 
tilladelse til netop den videoopkomling. 

 

Bestyrelsen har ligeledes modtaget invitation til Faggruppeuddannelsen som nu er blevet 

udvidet, således at både nye, og de der tidligere har taget uddannelsen, kan deltage. Vi vil i 

bestyrelsen bestræbes os på, at en eller flere deltager, da det er til stor inspiration ift. 
arbejdet i bestyrelsen. 

 

Der har ift. med Diplomuddannelsen for sundhedssocialrådgivere, huseret en del rygter, at 

der ikke var flere midler i Den regionale kompetencefond, hvilket desværre er blevet 
bekræftet. Da mange er afhængige af disse kompetencemidler blev det fra 

Erhvervsakademiet og Professionshøjskolen besluttet, at skubbe forløbet til efteråret. 

Uddannelseskonsulent og studievejleder i 

Afdeling for Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning Bente Falk Nielsen har kontaktet 
bestyrelsen og meddelt, at der desværre ikke kommer et diplomhold op at stå her i 

efteråret, hvilket betyder at det modulerne afvikles i hhv. februar og september 2021. 

Uddannelseskonsulenten har dog brug for vores hjælp, hvis der skal gøres forhåbninger om 

at uddannelsen skal leve videre ind i 2021, ..... hjælp til hvordan der kan opnås kontakt 

med de socialrådgivere der arbejder indenfor det sundhedsfaglige felt. Denne anmodning 
gives hermed videre og bestyrelsen vil også drøfte videre, hvorledes vi kan formidle videre. 

I første omgang sendes professionshøjskolens nye pjece ud til medlemmerne i vores eget 

Faglige Selskab. 

 
Ds har rettet henvendelse til bestyrelsen med anmodning om oplysninger ift. 

forløbsprogrammer. I Region Hovedstaden og Region Midt har socialrådgiverne været med i 

såvel forarbejdet og efterfølgende implementering på afsnittene. Dette i samarbejde med 

satspuljemedarbejderne. 
 

Igennem flere år har det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen været afholdt i 

København. Denne tradition har været forenet med deltagelse i det årlige Psykiatritopmøde. 

Kommentar [SJA1]:  



Pga. Covid 19 er topmødet i år ændret til onlinemøde. Bestyrelsen har derfor besluttet ikke 

at deltage i år, men fastholde bestyrelsesmødet i København. 

 

Der takkes slutteligt for det gode samarbejde i bestyrelsen, samarbejdet med DS og ikke 

mindst for fremmødet på dette års seminar.   
 

Tutte Friis 

Formand for Fagligt selskab for socialrådgivere 

i Børn- og Ungdomspsykiatrien 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

  

 

  
 

 

 

 
 


