
Referat til bestyrelsesmøde i faggruppen Skole- og 
dagtilbudssocialrådgivere 
Afholdt den 3.september 2021 via Teams 
Deltagere: Birthe Jakobsen, Ditte Maja Fribæk, Rebecha Foged (kasserer) 
og Michelle Aarup Kristensen (formand) 
 

Tidsrum Dagsordenspunkt Ansvarlig  

 Bordet rundt - hvad er status? Alle  

 Planlægge temadag  
Datoer:  20.01.22, 01.02.22, 03.02.22, 09.02.22 
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: Ansøgningsfrist ultimo 
september  
 
BESLUTNING: Vi udsætter generalforsamling og temadag 
til primo 2022 da det bliver for presset at nå det i 2021 
pga. restriktioner og arbejdspres.  
Vi bruger således en stor del af budgettet på temadagen 
tidligt på året, men må således søge aktivitetspuljen ved 
behov for yderligere. Der skal være økonomi til afholdelse 
af bestyrelsesmøder.  
 

Alle  

 Mødedatoer - behov for justeringer?  
Næste møde 27.10.21 kl. 19-21 
Møde fredag 26.11.21 - formål: Planlægning af temadag, 
fastsætte mødedatoer i 2022, årshjul  
Fysisk placering af møder (København, Fredericia, Århus) 

Alle  

 Årshjul fortsat fra sidst  Alle  

 Økonomi - status? 36.400 fra januar 2021 (siden da brugt 
penge på bestyrelsesmøde i maj)  
Udgifter i 2021: 3x Socialrådgiverdage + reception, 
bestyrelsesmøde 26.11.21.  

Rebecha 

 Planlægge reception til Socialrådgiverdage (møde 
27.10.21) - konkurrence, landkort hvor folk kan markere 
om de har funktionen i deres kommune  
Rebecha, Michelle og Birthe deltager -afbud fra Ditte pga. 
TR-uddannelse samme datoer.  
Vi ønsker at deltage med stand for at skabe synlighed om 
vores faggruppe, både for medlemmer generelt og 
sekundært hverve medlemmer til faggruppen (og gerne til 
bestyrelsen). Vi oplever at der endnu er medlemmer af DS 
som ikke kender til faggruppen, og det er en udfordring at 
få overblik over hvilke kommuner, der har funktionen, så 
det er en måde at få os “på landkortet” i et forum, hvor vi 

Alle  



ved, at der kommer medlemmer.  
 
Ide til reception: Landkort med kommuner, hvor folk kan 
markere hvis de ved at en kommune har funktionen, info 
om ERFA-netværk og Facebookside.  
 
Beslutning: Birthe undersøger hvordan vi tilmelder os 
Socialrådgiverdage (om vi kan betale direkte via 
faggruppen)  

 Nyt fra DS eller andre organisationer 
Har vi afgivet høringssvar, kontakt, arrangementer osv.  
Barnet Først-arbejdsgruppe, primært fokus på 
anbringelsesområdet (Rebecha og Birthe)  
Deltage i Bachelor-inspirationsworkshop ved VIA Holstebro 
29.09.21 (Michelle)  

Alle  

 Punkter til dagsorden næste gang (kan skrives undervejs)  
Årshjul fortsat fra sidst  
 
Fremtidige arbejdspunkter/ fokuspunkter fortsat - hvad er 
vores næste skridt?  
 
Status på ERFA-netværk rundt omkring? 

● Netværket for Nord-Midt  
● Netværket Øst (Sjælland) 
● Netværket Syd og Fyn  
● Mere gang i Facebook? 

Forslag/ tanke fra 07.05.2021: 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? 
 
Møde fredag 26.11.21 - formål: Planlægning af temadag, 
fastsætte mødedatoer i 2022, årshjul  
Fysisk placering af møder (København, Fredericia, Århus) 
 

Referent 

 Eventuelt  

 
 
Tak for i dag :) 


