
 
 
 
 
 

 
  
 

Bestyrelsesmøde i Faggruppen Børn, Unge og Familier  
 

Mødecenter Odense, d. 25.10.21 
 

Tilstede: 
Sisi, Rowena, Nadia, Hanne, Mireille, Andreas(ref), Helle, Malou.  
 
Afbud:  
Tanja P., Toni 
 
Mødeleder: Sisi 
Ordstyrer: Nadia  
Referent: Andreas 
 

Referat fra mødet 
 
10:00-10:45 Præsentation og velkomst (Sisi) 
 I.A.B.  

 
10:45-11:20 Konstituering af Formand, næstformand og Kasserer – Derudover af-

klaring af 2. suppleant 
 På mødet blev følgende enstemmigt vedtaget: 

Formand: Sisi Ploug Pedersen 
Næstformand, Rowena 
Kasserer: Tanja P.  
Ordinært medlem: Helle 
2. Suppleant: Toni 
Det vedtages, at suppleanter deltager på lige vilkår med ordinære medlem-
mer. Suppleanter vælges for en 1 års periode.  
 

Ekstra punkt Mødeplan for det næste år 
 Bestyrelsesmøder: 

28/1-22 kl. 10:30-16:00 v/ Toldbodgade 
16/3-22 kl. 10:00-1500 v/ Milling Hotelpark 
20/5-22 kl. 10:30-16:00 v/ Toldbodgade 
15/6.22 kl. 19:00-20:30 på Teams 
31/8-22 kl. 10:00-1500 v/ Milling Hotelpark 
Generalforsamling: 
31/10-22 kl. 09:00-1500 v/ Milling Hotelpark 
Konstituerende best. Møde: 
25/11-22 kl. 10.30-16:00 i Toldbodgade 
 
Som udgangspunkt er bestyrelsesmøder med fysisk fremmøde.  
 
Mireille laver indkaldelser i outlook og teams 
Rowena booker lokaler i toldbodgade 
Sisi booker lokaler i Milling Hotelpark 
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11:20-11:35 Pause 
  
11:35-12:00 Webinarer i efteråret – Herunder præcisering af hvem der varetager 

de forskellige funktioner  
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Sisi: Det præciseres, at det er vigtigt at holde hånd i hanke med opgaver man 
har påtaget sig, så resten af bestyrelsen er forsikret om, at der er styr på de 
forskellige ting.  
 
Malou og Andreas holder fokus på næste webinar d. 10/11.  
 
Mireille: Det har været svært at få et konkret svar fra Skyggebørn, om et op-
læg. Er der mulighed for at få vejledning til rådgivere. Mireille og Helle arbej-
der videre. Der sigtes efter webinar i Januar.  
 
Rowena: Det er svært at tilfredsstille alle ift. tidspunkt for webinarer. Vi må 
forsøge at variere tidspunkterne, da vores medlemmer ikke er enige om hvor-
når de har tid.  
 
Helle: Det kunne være meget spændende, med opdatering på Barnets lov 
bredt ud til fagfællesskabet. 
Sisi: Det bliver meldt ud centralt fra DS 
 
Nadja: Spørgeskemaerne indikerer ønske om oplæg inden for Jura.  
Hanne: Det kunne være godt at invitere Caroline Adolphsen til oplæg, som 
det var planlagt for et par år siden, hvor Caroline måtte melde afbud.  
Tages på dagsorden til næste møde. 
 
Rowena: Det kunne være spændende med oplæg om sugardating og gråzone-
prostitution. Hvordan vi taler med unge om det, herunder umbrella-sagen og 
ageren på sociale medier i nære relationer.  
Mireille: Det kunne give mening at inddrage AG for skole-dagtilbudsrådgi-
verne og døgntilbud.  
 

12:00-12:30 Frokost 
 I.A.B.  

 
12:30-14:00 Hvad vil bestyrelsen arbejde med det næste år? (Sonny) 

Herunder oplæg og drøftelser ud fra vores netop afviklede spørge-
runde og interviews 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sonny gennemgår resultaterne af spørgeskemaer og interviews, som drøftes i 
mindre grupper.  

Fokusområder efter drøftelser: 

Mange informanter havde ikke fuld klarhed over hvilke opgaver der er DS, 
hvad der er FG og hvad der er TR.  
Flere nævnte behov for større synlighed på de sociale medier.  
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Inddrage lokale konsulenter og TR ift. FG arrangementer – herunder kontakt 
til TR i fagområdet, ift. muligheder for deltagelse i de forskellige kommuner.  
Der er meget stor spredning ift. målgrupper og tidspunkter for oplæg, lokali-
teter, om det skal være landsdækkende, lokalt eller de enkelte kommuner.  

Ideer efter drøftelser i plenum 

SOME-indsats, herunder regelmæssigt nyhedsbrev.  
Pjece til udlevering 
Link fra FG siden til FB 
Undersøgelse ved TR i Fagområdet, ift. hvordan vi lettest får udredt mulighe-
den for de forskellige ledelser accepterer at medlemmerne deltager i Faggrup-
pens oplæg.  
Føres videre til næste møde 
 

14:00-14.15 Evt.  
 I.A.B 

 
14:15-14:45 Status på SD21 ifm. aftaler på sidste best. Møde 

Inkl kaffe-kage pause 
Aftaler fra sidste møde gennemgås, med få ændringer, da Hanne har været 
nødt til at melde afbud:  
 
Dem der kan deltage, får dækket udgiften til deltagelse, transport, opholdet. Sisi 
har en fribillet, da hun deltager via Hovedbestyrelsen. Det er kun til aftensmaden 
bestyrelsen spiser sammen, resten af måltiderne kan der ”mingles” som man ly-
ster. 
 
Hvis man har brug for enkelt værelse, så betaler man selv differensen fra dobbelt 
værelse til enkelt værelse. Deltagerne starter med at lægge pengene ud og sender 
efterfølgende kvitteringen til Tanja. Medlemmerne trækker differencens fra. 
 
Hvem deltager: 
 Malou (Enkelt værelse) 
 Rowena (Deler værelse med Nadia) 
 Nadia (Deler værelse med Rowena 
 Andreas (Enkelt værelse) 
 Tanja (Enkelt værelse) 
 Mireille (Enkelt værelse) 

 
Planlægning af reception fra kl. 18.00-18.45: 

• Blikfang: Ballon – Rowena 
• Quiz – Rowena 
• Kasse til quiz – Malou 
• 2 gevinst ift. quiz (biografbilletter) (Trækkes og udleveres næste dag) – Mi-

reille 
• Ting til receptionen: Net/mulepose, keyhænger, poletter, kuglepenne, T-

shirts (til bestyrelsen) med faggruppens navn (inklusiv tingene til GF) – Sisi 
• Roll up: Med Faggruppens navn - Sisi 
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Der er ikke krav om hvilke leverandør man skal bruge, der er dog et lille men at 
der gerne skal være et firma der har overenskomst. Sonny er behjælpelig med 
hvilke leverandør der kan bruges, men Sisi bestiller. 
 
Hold 1 til receptionen (18.00-18.25): Helle, Rowena, Andreas, Tanja (De sætter 
op) 
Hold 2 til receptionen (18.25-18.45): Malou, Nadia, Sisi, Mireille, Toni (De rydder 
op) 
 

   
14:45-15:00 Økonomi(Tanja P) 
 I.A.B 
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