
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Stof 
 

Dansk socialrådgiverforening 
 

Dato 11. marts 2020 
Til stede Cathrine Møller, Vibeke Jungsholm, Carsten Depping, Mia 

Heick 
Afbud  
Sted Nyborg Strand 
 

Dagsordenspunkt Referat Ansvarlig 
   
Temadagen d. 13. maj Vi begynder k.9.30. De der kan, møder 

tidligere for at tage imod og sikre det 
praktiske er ok.  
Alt er ok med lokaler, økonomi, mad og 
eftermiddagens arrangement fælles med 
Hjemløse og Psykiatri faggrupperne. 
Annoncering i DS + for det fælles 
arrangement + teaser for vores eget + det 
fælles. Føles op med Søs, DS. temadagen 
står tilsyneladende ikke i DS kalender. 
 
Program for dagen: 
9.30 kaffe & morgenbolle 
9.45 velkomst + dagens program 
9.50-11 oplæg: samarbejde med forældre 
og gravide 
11- 11.15 pause 
11.15-12 oplæg fortsat med fokus på den 
gode underretning 
12-13 frokost 
 
13-15 fælles med hjemløse og psykiatri. 
Oplæg v/ Liesanth Yde Nirmalarajan om 
brugerinddragelse og medindindflydelse. 
 
15.15-16.15 Generalforsamling 
Hvem er på valg mm  
Årsberetning 
Økonomi 
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Formidlingsdag 9. juni Center for Rusmiddelforskning afholder 
formidlingsdag i Aarhus. Deltagelse gratis. 
Cathrine og Vibeke kan deltage 

 

Henvendelse fra Kara Connet Mia modtaget mail som er videresendt til 
bestyrelsen. Udviklingskonsulent Julliette 
Estralla Lloren tilbyder gratis foredrag om 

 
 
 



digital kommunikation, hos socialfaglige 
grupper der yder rådgivning til sårbare 
grupper. Tilbyder kaffemøde om relevante 
fælles snitflader. Følges op. 
 

 
 
 
Carsten 
 
 

Eventuelt Mia har fulgt op på tidligere debat i P1 hvor 
socialordfører Camilla Fabricius, 
Socialdemokratiet udtalte sig om gravide 
kvinder med rusmiddelbrug. Kontaktede 
herefter C.F. og inviterede til opfølgning 
sammen med leder af Familieambulatoriet 
Region Syddanmark. Fik hurtig og positiv 
respons.  
Samtalen et desværre udsat pga Covid19. C  
Når mødet gennemføres, ønsker 
bestyrelsen, at jeg undersøger muligheden 
for besøg i Folketinget hos C.F. sammen 
med fagfæller, eventuelt med Astrid Kragh. 
 
Mia er desuden inviteret ind i 
Socialstyrelsens netværksgruppe om 
gravide og rusmiddeleksponerede børn. 
Skulle holde oplæg om socialrådgivervinklen 
på møde d.29.4. Dette møde også aflyst 
pga. Corona-virus. 
 
 

 

Referent Mia  
   
OBS evt aflysning Ud fra aflysninger af offentlige 

arrangementer helt frem til juni måned, har 
Mia udsendt mail til alle, også i 
faggrupperne Hjemløse og Psykiatri med 
henblik på aflysning af temadagen i maj, 
hvilket der var stemning for. 
Mia har kontaktet DS om situationen. Blev 
lovet svar senest om DS indstilling senest 
20.3. Har ikke fået tilbagemelding. Følger 
op, men forventer at vi aflyser.  
Tænker at temadagen eventuelt kan flyttes 
til september måned. 
 

 

Næste møde 13. maj 2020  (hvis temadag aflyses, 
skal vi aftale anden mødedato 

 

 
 


