
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Skole- og dagtilbudsssocialrådgivere 
Afholdt den 7.maj 2021 
Sted: Kursuscenter Hornstrup, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle 
Deltagere: Birthe Jakobsen, Ditte Maja Fribæk, Rebecha Foged (kasserer) og Michelle 
Aarup Kristensen (formand)  
 

Tidsrum Dagsordenspunkt Ansvarlig  

10-10.15 Bordet rundt - hvad er status? Velkommen til Ditte  Alle  

10.15-11.15 Udarbejde årshjul for bestyrelsens arbejde + mødedatoer 
for efteråret + fysisk placering for disse  
 
Mødedatoer 
Bestyrelsesmøde 3.9 kl 11.30-15 via Teams  
Bestyrelsesmøde 27.10.21 kl. 19-21 via Teams  
 
 
Årshjul  
Faste/ tilbagevendende aktiviteter er  
* Temadag+generalforsamling 
* Socialrådgiverdage/REP (ulige/lige år)  
* Faggruppeuddannelse 
* Bestyrelsesmøder 4x årligt 
* Formandsmøde  
* Aktivitetspuljeansøgning 3x årligt 
 
Forslag: flytte generalforsamling til september i stedet for 
maj (kræver ændring af vedtægterne?)  
 

 

11.15-12 Planlægge GF og temadag, evt. andre arrangementer 
(webinarer?)  
Ideer:  
Knud Hellborn om neuroaffektiv tilgang til børn med 
følelsesmæssige vanskeligheder (2022) 
Rikke Yde Tordrup om markante forældre  
Karen Glistrup “Snak om det - med alle børn” (2022) 
Din stemme - digitalt redskab til børnesamtale og 
inddragelse 
Angst og muligheder for at hjælpe børn/unge med angst  
Skilsmisse (redskaber til konflikthåndtering, grupper, 
samtaleteknik)  
Samarbejdet med frivillige organisationer (Mødrehjælpen, 
Blå Kors, Folkekirkens Familiestøtte, Selvhjælp)  
Studietur til udlandet - se funktionen internationalt (Norge 
- klasserådslagning, parterapi til skilsmisser, Holland ift. 
skilsmisser/ no kids in the middle, Island, Canada?)  
 
 
Datoer:   
Sted: DS Odense-kontoret, Lumbyvej 11, opgang C, 2.th., 
5000 Odense C  
Tema - vi kontakter forskellige oplægsholdere og den, der 
kan på de datoer tager vi :) Michelle kontakter Rikke 

 



(1.prioritet) oplæg om angst (2. prioritet) Skilsmisse 
(Center for Familieudvikling)  
 
Økonomi/ Aktivitetspulje: Michelle ansøger, Rebecha kan 
hjælpe  
 

12-12.30  Frokost  

12.30-13 Økonomi - status? 36.400 fra januar 2021 
 
Aktivitetspuljeansøgning næste gang efter sommerferien  
(første gang var i januar, anden gang 4. maj og tredje 
gang vil være efter sommerferien)  

Rebecha 

13-13.15 Drøftelse af frikøb af bestyrelsesmedlemmer  

Referat fra 20.12.19: “Beslutning 20.12.19.: Der er ønske 
om frikøb til de bestyrelsesmedlemmer, som ikke har fri 
fra arbejdsgiveren til bestyrelsesmøder. Der er ønske om 
frikøb til de bestyrelsesmedlemmer, som ikke har fri fra 
arbejdsgiveren til bestyrelsesmøder. Vedtaget med den 
opmærksomhed, at der skal følges op på såfremt 
bestyrelsens sammensætning ændrer sig (færre med 
arbejdsgiverbetalt deltagelse) eller flere medlemmer eller 
øget transport..”  

Tilføjelse 07.05.2021: Inden frikøb skal man have søgt at 
forhandle med sin arbejdsgiver og dokumentation for 
dette.  

 

13.15-13.30 Status på ERFA-netværk rundt omkring? 
● Netværket for Nord-Midt  
● Netværket Øst (Sjælland) 
● Netværket Syd og Fyn  
● Mere gang i Facebook? 

 
Forslag/ tanke:  
Skal/ kan bestyrelsen støtte de lokale netværk?Inspiration 
til netværket med folder med eksempler på hvilke emner 
man kan holde oplæg om, rammerne for at invitere andre 
på besøg? 
 

 

13.30-14 Nyt fra DS eller andre organisationer 
Har vi afgivet høringssvar, kontakt, arrangementer osv.  
 
Birthe og Rebecha har deltaget i angående “Barnet Først”  
Michelle er blevet kontaktet af journalist fra DS ifbm. 
Enhedslistens forslag om socialrådgivere på alle skoler, 
men det var ikke muligt at give et svar på hvor udbredt 
funktionen er.  
Fokus på socialrådgiverne i sociale medier - DS vil altid 
gerne hjælpe  
 

 



14 Kaffe og kage :)  Alle  

14-14.30 Fremtidige arbejdspunkter/ fokuspunkter 
● Hvad er vores næste projekt? Lønundersøgelse? 

“Landkort”/oversigt over funktionen? Sociale 
medier/debat? Lovbestemt funktion? Flere 
bestyrelsesmedlemmer?  

 
Arrangere temadage for medlemmerne  
 

 

14.30 Punkter til dagsorden næste gang (kan skrives undervejs)  
 
Fysisk placering af møder (København, Fredericia, Århus)   
Mødedatoer 
Årshjul fortsat  
Planlægge temadag  
Fremtidige arbejdspunkter/ fokuspunkter  
 
Planlægge reception til Socialrådgiverdage (møde 
27.10.21) - konkurrence, landkort hvor folk kan markere 
om de har funktionen i deres kommune  

Referent 

14.45 Eventuelt  

 
 
Tak for i dag :) 


