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Årsberetning, Faggruppen Børn, Unge og Familier;  

 

Velkommen til GF.  

Vi har brugt formiddagen sammen med Sarah Alminde og efter vores GF, by-

der vi først velkommen til vores fungerende næstformand Signe Færch, der vil 

fortælle om DS´ arbejde med aftalen om Børnene Først, der vil også være mu-

lighed for at stille spørgsmål.  

Derefter siger vi velkommen til Henriette Karlsen, der vil fortælle om hendes 

opvækst ud fra hendes bog ”Amar´ Halshug”. Vi afslutter med fagfællehygge 

og tapas.  

 

Jeg må bare gentage at det er skønt at være samlet igen og byde jer velkom-

men til GF i Faggruppen Børn, Unge og Familier, vi ved godt at efteråret er ret 

presset efter flere nedlukninger ifm Corona og vi sætter stor pris på at I priori-

terer at deltage både fysisk og på skærmen.  

I november 2020 blev der afholdt REP i DS (forklaring om REP), på REP blev 

der vedtaget en resolution i 3 spor, der er gældende de næste 4 år.           

• Styrke professionen og skabe bedre vilkår for det sociale arbejde. 

• Skabe stærkere fællesskaber og øget engagement blandt socialrådgi-

vere i hele landet. 

• Sikre en bedre medlemsoplevelse for det enkelte medlem, der har 

brug for hjælp. 

 

Under spor 2, er der særlig en sætning jeg er stolt af at have fået indskrevet i 

resolutionen:  

”Vi skal fortsætte med at sikre faggrupper, hvor socialrådgivere kan engagere 

sig i udviklingen af faget og professionen”. 

Det er første gang at faggrupperne er nævnt både på REP og i en resolution! 
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Men det forpligter naturligvis også og derfor har vi i bestyrelsen arbejdet in-

tens sammen med vores konsulent Sonny omkring at skabe stærkere fælles-

skaber.  

Senest har vi lavet en medlemsundersøgelse hvor rigtig mange af jer tog tiden 

til at besvare og også give tilsagn til uddybende interviews, tusind tak for det!  

Vi har nu et rigtigt godt materiale til at arbejde videre med.  

Det har siden sidste GF været online arrangementer med forskellige oplægs-

holdere. Vi har afholdt webinarer med Joannahuset, om skolefravær, om UKN 

og senest om børn som pårørende. Flere af vores webinarer har vi holdt sam-

men med andre faggrupper.  

 

Der har været stor interesse for vores webinarer men vi har også kunne se at 

jo nærmere vi kom foråret med længere og lysere dage, er interessen faldet. 

Det har vi taget til os og vi vil derfor primært planlægge webinarer i vinter-

halvåret.  

Vi har også brugt rigtigt meget tid på arbejdet med Børnene Først og deltaget 

i forskellige debatter, interviews og arbejdsgrupper. Lige fra vores studeren-

des organisation SDS til FKSA (forening for fremme af kritisk socialt arbejde) 

har inviteret os til at deltage i oplæg omkring aftalen om Børnene Først.  

Vi deltager i alt det der er muligt for os.  

 

Der er også rigtig mange studerende der har kontaktet os for interviews ifm 

med deres bachelorer, hvilket flere af jer sikkert også har deltaget i. 

Også her prioriterer vi at deltage i det omfang vi kan.  
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I det hele taget, har vi brugt mange kræfter på at gøre os mere synlige både i 

debatten og i vores faggruppe.  

Vi er nu over 900 medlemmer i vores FB-gruppe, og vi arbejder hele tiden på 

at gøre siden mere aktiv. Det er også noget af det den omtalte undersøgelse 

skal bruges til, så igen tak for jeres input og tid.  

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til den sejeste bestyrelse, vores medlem-

mer der knokler på, i til tider, urimelige vilkår og alligevel formår at holde fo-

kus på de børn og unge vi møder hver dag. Tak til vores konsulenter der lytter 

og tager imod vores erfaringer og betragtninger. Og tak til dig Signe for at pri-

oritere at være med her i dag.  

På bestyrelsens og egne vegne siger jeg tak for ordet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


