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Referat fra Generalforsamling den 11. januar 2021 i Faggruppen 
Akademiske Socialrådgivere 
 
Afholdt på virtuelt på ZOOM 
 
Deltagelse: ca. 30 medlemmer af faggruppen. 
 

Specificeret dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Formandens beretning 
5. Faggruppens økonomi 
6. Forslag til aktiviteter 
7. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsens 

samlede antal kan højst være seks medlemmer + to suppleanter) 
8. Evt. 

Referat: 

Ad. 1: Valg af dirigent 

 Ditte Brøndum, næstformand i DS 

Ad. 2: Valg af referent 

 Nicolai Paulsen, konsulent i DS 

Ad. 3: Godkendelse af dagsorden 

Der er ikke indkommet supplerende forslag, og den specificerede 
dagsorden godkendes. 

Ad. 4: Formandens beretning 

Louise D. Kristiansen præsenterer beretningen, med afsæt i at der i 
en årrække ikke har været aktiviteter, hvor ønsket er at få gang i 
faggruppen som et stærkt fællesskab igen. Louise understøtter det 
med den undersøgelse der er gennemført i 2020 blandt ’akademiske 
socialrådgivere’ og den efterfølgende debat på DS’ 
Repræsentantskab i 2020. Målet er at udvikle en ny vision for 
faggruppen omkring en stærk akademisk profil i DS. (Louise’s 
talepapir vedhæftes referatet.)   

Herefter fulgte spørgsmål til og debat om beretningen. 

Der var spørgsmål til antal medlemmer i faggruppen, og fordelingen 
på ansættelsesområder. Og det oplystes at der p.t. er 432 
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medlemmer af faggruppen, som alene baserer sig på 
selvregistrering. Samt at DS også har yderligere data, som vi har 
indsamlet i f.m. OK-forhandlinger – og at ønsket er at indsamle flere 
data. 

Der var spørgsmål til om der er nogle, der ønsker socialrådgivere 
med akademiske overbygning ud af DS og over i andre 
organisationer, som gruppe. Og formanden bekræftede at der er 
nogle socialrådgivere, der ønsker dette.    

Der var en kommentar til faggruppens navn ’Akademiske 
socialrådgivere’, som måske ikke er den bedste betegnelse, hvis 
målet er at blive mere anerkendt som akademikere også indenfor 
DS. Sproglig italesættelse og omtale er i den forbindelse meget 
vigtigt. 

Til debatten om hvorfor medlemskab af faggruppen, faldt bl.a. 
følgende kommentarer: Jeg er medlem fordi, det er i DS jeg kan få 
de faglige diskussioner, fagligt fællesskab. Løn opleves generelt 
ulige, og den oplevelse kan DS ikke ændre, ligesom andre 
fagforeninger heller ikke kan. Vi må selv definere vores ønsker, og 
tage indflydelse ved at være fælles om at præsenterede 
gennemarbejdede ønsker. Jeg oplever en stærk faglig integritet her 
i faggruppen.     

Ad. 5: Faggruppens økonomi 

Oskar Norrhäll, som medinitiativtager til revitaliseringen af 
faggruppen, præsenterede faggruppens økonomi, der er baseret på 
aktuelt 432 registrerede medlemmer, hvilket udløser et årligt tilskud 
fra DS på kr. 57.400.    

Ad. 6: Forslag til aktiviteter 

Oskar indledte med at referere Louise og hans brainstorm, omkring 
faggruppens behov for en identitetsudvikling. 

Herefter var der debat og medlemmer bidrog med konkrete forslag:  

- Et medlem foreslog en workshop, der sætter fokus på hvad der 
fylder i vores fælles forskelligheder … fx med et 
professionssociologisk oplæg omkring socialrådgiver 
professionens udvikling, diskurser hvor professionen bliver mere 
og mere akademisk. 

- Og der var forslag om et fysisk møde, der kunne kickstarte 
Akademiske Socialrådgivere 2.0. Et fysisk møde, der samtidig 
understøttede netværksdannelse (fx ved ”speeddating”).  

- Og der var forslag til at faggruppen også afholder 
arrangementer, der understøtter værdien ved at bringe 
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socialrådgivere med en akademisk overbygning sammen med 
socialrådgivere uden.  

Ad. 7: Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
(bestyrelsens samlede antal kan højst være seks medlemmer 
+ to suppleanter) 

Dirigenten introducerede rammer og muligheder i 
bestyrelsesarbejdet, herunder den organiserende tilgang til arbejdet 
i og omkring DS’ faggrupper og øvrige faglige netværk.  

Louise Dülch Kristiansen blev valgt som formand for faggruppen 
(uden modkandidat) med applaus. 

Der var derudover 6 kandidater til bestyrelsen, samt én der ønskede 
at stille op som suppleant. Forsamlingen konkluderede hernæst, at 
de seks fremover vil udgøre bestyrelsen sammen med formanden, 
og at bestyrelsen vil have én suppleant.  

Bestyrelsen består herefter af: 

- Louise Dülch Kristiansen, formand 
- Anna Sofie Vedersø Larsen 
- Duruta Hentze Sørensen 
- Oskar Norrhäll 
- Lea Munk Staugaard 
- Mannah Guldager 
- Toni Hauch Hansen Djurhuus 
- Heidi Dieckmann Jensen, suppleant 

  

Ad. 8: Evt. 

Mads Bilstrup, formand i DS, sagde tak for deltagelsen, og 
refererede kort til de aktuelle OK21 forhandlinger. 

Det aftaltes af, at faggruppens LinkedIn profil rundsendes til 
deltagerne. 
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