Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Akademiske Socialrådgivere
Afholdt den 25.februar 2021 på Zoom
Deltagere: Nicolai Paulsen, DS (Mødearrangør), Louise Dülch Kristiansen, Anna Sofie Vedersø
Larsen, Duruta Hentze Sørensen, Oskar Norrhäll, Lea Munk Staugaard, Mannah Guldager, Toni
Hauch Hansen Djurhuus, Mads Bilstrup
Afbud: Heidi Dieckmann Jensen
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Valg af referent
3)
Opfølgning på faggruppens generalforsamling (referat og beretning vedlagt)
4)
Konstituering af bestyrelsen, valg af kasserer (se vedlagte folder: ’Godt at vide’)
5)
Status på OK21
6)
Plan for bestyrelsens arbejde (se skitse til årshjul nedenfor)
7)
Aktiviteter for faggruppens medlemmer
8)
Evt.
1)
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Valg af dirigent: Louise
2)

Valg af referent: Oskar

Præsentationsrunde:
De forskellige bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig med baggrund, stilling og hvem der er
privat.
3)
Opfølgning på faggruppens generalforsamling (referat og beretning vedlagt)
Der kom en masse fine forslag, som vi skal huske at have med når vi deltager. Bestyrelsen vil
prøve at imødekomme den opbakning der kom. Eventuelt kan bestyrelsen bruge de
medlemmer, der var mødt op til generalforsamlingen, til digitalt netværk.
Der foreslås, at der fremadrettet vil være kort præsentationsrunde ved digitale møder.
Bestyrelsen vil kigge vedtægter og opdatere dem under denne mandatperiode.
4)
Konstituering af bestyrelsen, valg af kasserer (se folder: ’Godt at vide’)
Lea vælges til kasser.
Louise foreslår, at der udover de faste møder kan være ad hook kommunikation. Eventuelt
digitalt.
Der foreslås også, at vi som faggruppe kan komme med udtalelser, hvis der er et emne, der er
relevant for akademiske socialrådgivere. Det er vigtigt, at vi kan profilere os som faggruppe.
Bestyrelsen har et ønske om at profilere sig og tale om, hvad vi gerne vil som gruppe.
5)

Status på OK21

Mads Bilstrup orienterer om overenskomstforhandlingerne. Der blev ikke landet en i aftale om
løntappet svarende til AC for cand soc'er i socialt arbejde. Aftalen er nu, at hvis AC hæver
pensionsprocenten, vil vi følge med. Dertil er det skrevet ind, at parterne vil drøfte et
løntappet frem til OK24.
Bestyrelsen udtrykker skuffelse over resultatet. Mads ønsker, at vi som faggruppebestyrelse
involveres i kommunikationen til medlemmerne. Mads kontakter kommunikationsafdelingen.

Bestyrelsen lægger vægt på, at kommunikationen skal afbalanceres efter de inputs som blev
givet til mødet, at langt de fleste medlemmer ikke har hørt noget om vores OK-krav. Men at
vi samtidigt skal kommunikere det store arbejde som DS har lagt i det.
Beslutning
• Der aftales at Louise og Toni bliver kontaktet af kommunikationsafdelingen
med henblik på en kommunikationsstrategi.

6)
Plan for bestyrelsens arbejde (se skitse til årshjul nedenfor)
Bestyrelsen beslutter at aftale et faciliteret kickoff/visionsøvelse. Her ønsker vi at sætte mål og
vision for, hvad vi gerne vil og hvad vi mangler som fagforening. Samtidigt er der udfordringer
med ikke kan kunne mødes fysisk. Der vedtages derfor, at der til zoommøde i april kan
planlægges medlemsaktiviteter.
Der aftales at Nicolai laver en kalenderøvelse og en doodle. Møderne skal helst ikke være om
torsdagen. Der foreslås, at der kan lægges lidt forskelligt, nogle 16-18 og andre 19-21. Dertil
skal der planlægges heldagsmøder i maj, juni og september, med mulighed for at aflyse
afhængig af corona-situationen.
Beslutning
• Nicolai laver en kalenderøvelse og en doodle.
• Der nedsættes et Vision og heldagsudvalg bestående af: Sonny (konsulent i
DS), Lea, Louise og Duruta
Anna er studievejleder på kandidatuddannelsen og efterspørger en måde, hvorpå vi sikrer at
fastholde or rekrutterer medlemmer blandt de studerende. Der skal kontakt til studiet der er
brug for en tilstedeværelse ved opstart. Så man ved, at man ikke skal træde ud af sit
medlemskab. Nicolai fortæller, at der er god kontakt til studieledelsen. Og at DS næsten hvert
år har været til outro.
Beslutning
• Der nedsættes en arbejdsgruppe der kan planlægge intro og outro-forløb.
Bestående af Anna, Toni og Nicolai. Nicolai indkalder til zoom møde.
7)
Aktiviteter for faggruppens medlemmer
Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med de inputs der kom fra generalforsamlingen. Af nye
dimittendundersøgelsen fra kandidatuddannelsen i socialt arbejde fremgår, at de studerende
ønsker akademiske værktøjer. Fx projektledelse eller andre konkrete værktøjer. Dertil ved vi
fra DS egen undersøgelse, at flere medlemmer ønsker at blive bedre til at beskrive sine
kompetencer. Bestyrelsen har ydermere ønske om vidensarrangementer. Der foreslås også, at
der kan laves et arrangement med "hils på den nye bestyrelse".
Beslutning
• Der nedsættes et aktivitetsudvalg bestående af: Manna, Louise, Oskar
• De vil arbejde videre med et oplæg til næstkommende bestyrelsesmøde
8)
Evt.
Duruta efterspørger en indføring til, hvilke argumenter og kritik, som fremføres mod
medlemskab af DS.

