
Referat af temadag og generalforsamling Faggruppen Børn Unge og 

Familie 

Afholdt i Odense samt via Zoom den 7. oktober 2020 

 

 

 

Formand for faggruppe Sisi indleder dagen og bestyrelsen præsenterer sig selv. Vi har 

deltagere med i salen og på Zoom – og finder ud af, at vi er svære at høre og vi får hjælp til at  

udbedre fejlen.  

 

Herefter går Helle Stærmose umiddelbart i gang med sit oplæg – og vi kan fint høre og også 

se hende på storskærm, omend vi i salen er blændet af for hende.  

Oplægget er om dokumentation i vores arbejde og Helle S dykker ned i forståelser af 

kvalitetsbegreber, forståelser over tid/perspektiver og perspektivforskydninger.  

Og eksemplificerer bla omkring skolefravær og forskellig fortolkning af dette i hhv Maribo og 

Gentofte kommuner.  

Vi snakker således om forskellige kvalitetsparametre – og som noget andet har vi 

dokumentationsprogrammer med indbyggede kvalitets -markører for fx tid (DUBU). 

HS nævner, at i takt med at et gennemgående kendskab til specifikke problematikker stiger, 

ændres holdningen i befolkningen som helhed, også. Vi går pt fra Barnets Reform til Barnets 

Lov, fx  

- Og svarende til, at der ca. hvert 5. år kommer nye diskussioner om andre aspekter af samme 

emner og nye indsats-forslag. 

 

Pause 11:00 til 11:15, herunder arbejdes der på udbedring af ZOOM-kvalitet. 

 

HS fortsætter herefter indtil kl. 12 og berører emner som 

Hvad forstår vi ved viden? - Effektstigen – hvad kan den? -  Grundlæggende egenskaber ved 

vurderinger – Hvad er dialogbaseret afrapportering?   

 

Efter frokost meddeler Sisi, at Henriette Karlsen, som skulle være kommet fysisk for at snakke 

om sin bog ”Ama`r Halshug” og om sig selv og sit arbejde – har ringet afbud, da hun har 

været nødt til at tage på hospital med sin datter som har fået hjernerystelse.  

Vi ærgrer os og vil arrangere endnu et webinar med Henriette på et senere tidspunkt, idet 

tidligere webinarer har været en stor succes. Vi håber, hendes datter er i god bedring.  

 

Generalforsamling:  

 

Sisi indleder med årsberetning (efter valg af dirigent: Rowena samt referent: mig igen): 

og fortæller bl.a. at hun i dag har været fraværende under en del af mødet fordi hun har stillet 

op til interview med TV2, som sætter fokus på Bosteder i en serie programmer i 2021.  

Sisi var også i News efter Nytårstalen og vi mener, at det er vigtigt at bruge tid på at få folk til 

at forstå kompleksiteten i arbejdet. Og siger, at dette blot er en del af alt det arbejde, der 

foregår i gruppen, og at vi som bestyrelse taget i betragtning slet ikke er for stor – dels er vi 

den største faggruppe i DS, dels sker der så mange ting på vores område, at DS fx har haft 

nedsat en ressourcegruppe for at kunne imødekomme fx høringssvar i forbindelse med 

forarbejder til Barnets Lov og M Frederiksens udspil til Nytår.  

Vi har virkelig været på arbejde.  Mange forskellige journalister har virkelig været gode til at 

kontakte os.  

Vi valgte at være fuldtalligt til stede på Socialrådgiverdagene, hvor vi bl.a. afholdt en lille 

workshop samt havde et meget rost oplæg af en af ambassadørerne fra ”En Af Os” 

(http://www.en-af-os.dk/)  

og sidenhen en konkurrence samt gaveuddeling til præsentationsaftenen den første dag.  

Vi forsøger at være aktive på facebook-siden og vil gerne understrege, at vi mener det 

alvorligt, når vi beder om, at nye medlemmer besvarer 3 spørgsmål for at blive optaget i 

gruppen.  
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http://www.en-af-os.dk/


 

På sigt ønsker vi at arbejde med at målrette faggruppens arbejde yderligere, og der vil det 

være en fordel for os at vide, hvem vi er og hvordan vi er repræsenteret i praksis.  

På det næste Faggruppe-seminar vil såvel Sisi som Hanne deltage. Disse seminarer ledes af 

Mette Bertelsen fra Dansk Socialrådgiverforening – Mette deltager ofte i vores faggruppe-

møder. 

  

Tanja S fremlagde herefter regnskab som blev modtaget samt godkendt med klapsalver. 

 

Indkomne forslag:  

Kommunikation og viden, i øvrigt: vi vil arbejde på oprettelse af en Vidensbank samt Videns-

ambassadører så vi ved henvendelser udefra, hurtigt kan lede folk hen til ”rette 

vedkommende”. 

Vi indstiller til at næste generalforsamling bliver i oktober 2021, altså om et år, idet vi jo har 

fået udskudt denne GF med ca. et halvt år.  Det vedtages.  

Vi fortæller om mødefrekvens (ca hver tredje måned) samt omfang af bestyrelsesmøder og 

hvad vi bliver bedt om. (Høringssvar, ressourcegrupper mv)....  

 

Herefter går vi over til valg af bestyrelse. Vi har 2 medlemmer som er gået ud samt 2 på valg: 

Rowena til bestyrelsen samt ut, som er suppleant.  

En del nye stiller op:  

 

Ditte M Fribæk, B&U skolerådgiver, Esbjerg 

Nadia Bjerregaard, rådgiver, Lejre 

Tanja Christensen, rådgiver, Svendborg 

Andreas Posborg, Familierådg., Aarhus 

Mireille (stavning ???) Rasmussen, Børnerådg., Kolding  

 

Endvidere : Rowena, KRIM konsulent, fungerende næstformand 

                  Malou (ut)  nattevagt på Bosted, suppleant  

 

 

Vi konstituerer hermed den nye bestyrelse, således, at vi udvider med 4 nye ordinære 

medlemmer samt 3 suppleanter. (Den eneste reelle forskel på at være ordinær eller suppleant 

er, at suppleanter er på valg hvert år. Spørg Rowena, som startede som suppleant, samme år 

som jeg).  

 

Det betyder, at alle ovennævnte er valgt/genvalgt, heraf Andreas, Tanja og jeg som 

suppleanter.  

Vi beholder desuden Sisi som forperson, Tanja S som kasserer samt Tanja H K og Hanne W.  

 

Næstkommende bestyrelsesmøde er den 23. oktober kl. 13 i Dansk 

Socialrådgiverforenings lokaler, Toldbodgade, København.  

 

Sidste punkt på generalforsamlingen er oplæg af Ditte Brøndum  

Ditte er med på Zoom og fortæller om arbejdet med Barnets Lov og den ekstra indsats man 

har gjort i DS med bla. Nedsættelse af Ressourcegruppe for at være på højde med udviklingen 

omkring regeringens tiltag, jvf Nytårstalen og tvangsanbringelser/tvangsadoptioner.  Hun 

fortæller om, hvordan arbejdet i år har fokuseret på at KVALIFICERE, hvad en anbringelse 

egentlig går ud og hvorfor vi ikke bare går ind for flere anbringelser, hvis vi fx ikke har 

kvalificerede bosteder eller plejefamilier nok. Hvis barnet eller den unge ikke flyttes/anbringes 

til noget bedre -  

Børns inddragelse og deres retssikkerhed.. 

Der er også forslag om SCREENING på vej (og det kan fx læses i den digitale version af 

fagbladet, som er kommet i dag: https://socialraadgiverne.dk/taet-paa-barnet/#barnet ) samt 

en Børneplan 

 

Og så skal der fortsat være fokus på vores arbejdsvilkår. Dette er også en del af vores udspil – 

ligesom forslag om sparring og supervision, er det.  

https://socialraadgiverne.dk/taet-paa-barnet/#barnet


Ditte bliver spurgt, om der er tænkt frivillighed/frivillige ind?  Og siger, at det er der ikke, men 

at hun har sagt ja tak til et møde i BikubenFonden, hvor man bl.a. skal drøfte frivillighed og 

Efterværn. Hvordan man kan udvikle metoder, som tilgodeser brug af frivillige. 

 

Kl. 14 og der var tid til kage for de fremmødte og herefter afsked. 

 

Med dette dobbelt-referat siger jeg tak for denne gang!  

 

Malou, suppl.  

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 


