
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde i Faggruppen Bostøtte og botilbud for voksne  
den 14. december 2020 

Stede: teams møde kl. 15:30 til 17:00 

 

Tilsted: Lise, Rikke K., Helene, Mette, Kristina 

Afbud: Rikke P, Tanja 

 

1. Referent og ordstyrer: Ordstyrer; Rikke K. Referent; Kristina 
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 
3. Godkendelse af referat: Godkendt 

 
4. Opfølgning – hvordan var faggruppeuddannelsen og hvilke erfaringer kunne I der deltog 

tage med derfra? Herunder er der ideer til hvad vi bruger budgettet næste år til og 
hvordan? Webseminar omkring facebook blev aflyst. Webseminar omkring Øget 
engagement gav ikke det store input. Ideer omkring ERFA-grupper. Evt. lægge det ud 
til medlemmerne så de kan komme på banen ift. hvad medlemmerne ønsker.  
 
Ledelse omkring stærke faglige fællesskaber gav heller ikke det store. Det der blev 
formidlet opleves det at vi allerede gør, f.eks. ift. at gøre os tanker om hvad vi vil med 
faggruppen og hvordan vi engagerer medlemmerne, hvilket vi f.eks. forsøgte med 
Forårsfornemmelser i foråret 2020.  
 
Vi aftaler: I januar lægger vi det ud i gruppen og forsøger at inddrage medlemmerne, 
ift. hvilke aktiviteter vi skal iværksætte. Mette tager den.   
 
Det kunne overvejes om vi kunne gå sammen med andre faggrupper mhp. at finde et 
fælles emne vi kunne lave en aktivitet omkring.  
ALLE: forholder sig til de andre faggrupper og gør sig tanker om hvilke faggrupper vi 
evt. kan lave mulige fælles aktiviteter med.  
 
Nyt fast punkt: Vi aftaler at vi laver et nyt fast punkt der hedder ”facebook”. Vi vil 
gerne bruge gruppen lidt mere, f.eks. lægge screenshot af vores Teams-møder, spørge 
medlemmerne hvilke aktiviteter de ønsker sig, evt. hvilke emner de kunne tænke sig 
hvis vi skulle lave et webinar og evt. punkter til bestyrelsesmøder. Vi bruger Facebook 
til at fortælle medlemmerne hvad der er sket siden sidst. Helene laver opslaget efter 
bestyrelsesmødet den 14. december.  
 

5. webinar d. 2. november – evaluering: Det var et godt webinar. Han var god til at få os 
med. Vigtigt: Vi skal huske fremover efter aktiviteter, at lave evaluering med 
medlemmerne (Se under punktet evt.).  
 

6. Økonomi: Vi mangler fortsat regning for webinar fra den 2. november 2020. Der er 
rykket. Inden næste møde skal der indhentes overblik over 2020. Mette tager den.  
 



7. deltagelse i ressourcegruppe omkring den nye Hovedlov – Kristina tager opgaven: 
Første møde har været afholdt. Der er givet kort orientering omkring indholdet.  
 

8. Håndsrækning til fremtidens socialrådgivere – jeg har vedhæftet mailen til indkaldelsen. 
Det handler om en video DS gerne vil have vi laver: Flertallet føler det er for tidligt for 
os at gå ud og fortælle om hvem vi er som faggruppe og hvad vi indeholder. Der er dog 
også en anden vinkel at vi har noget på hjerte og vi er nået langt. Men der er generel 
enighed om at tiden ikke er til det og der er ikke nogen der byder sig til. Rikke sender 
mail til DS med besked om at vi springer over denne gang men at de kan henvende sig 
igen hvis der kommer noget lignende hvor faggruppen skal promoveres.  
 

9. Regions Syds FB julekalender – skal vi deltage? Vi skal have besvaret spørgsmålene: 
Rikke K. har givet melding tilbage om at vi ikke deltager.  

- Hvad ønsker I (faggruppe/fagligt selskab/sektion/) jer på fagets vegne til jul? 

- Hvad vil I arbejde for og med i det nye år? 

Hvis I har et billede, som I gerne vil have på opslaget, så medsender I det bare - ellers finder 
jeg nogle relevante "kalenderlåger". 

Materialet sendes til mig på mvm@socialraadgiverne.dk senest den 26.november 2020 

 

10. Evt. og dato for næste møde: Vi vil lave en drejebog for aktiviteter, så vi husker alle 
punkter ift. f.eks. at holde webinar. Den lægges under ”filer” i Teams. Vi vil have det på 
som fast punkt hvad der skal lægges i ”filer” og opdatering af drejebog. Heri lægges 
også referater.  
Ny mødedato: mandag den 8. februar 2021 kl. 15.0 via Teams. Helene sender indkald. 
Rikke P og Tanja må melde ind hvis tidspunktet ikke passer dem.  

 
 
Ref/Kristina 
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