Formandsberetning
Faggruppen Faglige koordinatorers generalforsamling 31.maj 2022

Idéen til vores faggruppe opstod ved et arrangement for faglige koordinatorer i
Dansk Socialrådgiverforening, DS, for arrangementet gjorde det klart for mig, at jeg manglede
et netværk, som jeg kunne sparre og udveksle viden med, og med Rasmus Balslevs hjælp
(regionsformand for region øst) fik jeg på dagen udleveret mails på medlemmer, som jeg
gerne måtte kontakte.
Det betød, at vi var rigtig mange, der mødtes i Glostrup Kommune, som er dér, hvor jeg
arbejder. Ved mødet dannede vi netværk på baggrund af de områder, vi arbejder indenfor,
ligesom vi fik talt om det, som er så anderledes ved vores rolle, og de dilemmaer det
afstedkommer.
Efterfølgende mødtes vi på ny, denne gang med en foredragsholder, og da vi igen ønskede en
oplægsholder, foreslog Rasmus, at vi etablerede en faggruppe, så vi kunne blive omfattet af de
muligheder, det ville give.
DS fandt herefter flere faglige koordinatorer, som kunne have samme interesse, og idéen gik
derfor fra at være en idé på landsdelsplan, til at være en idé på landsplan.
Den 22. juni 2021 afholdt vi så vores første møde for alle de faglige koordinatorer, og håbede,
at deres interesse ville føre til en egentlig faggruppe. Annette Klausen Bengtsson
(foredragsholder) rystede os dog sammen først med et oplæg, der handlede om det at skulle
lede både opad og nedad, og som vi havde håbet og forventet, var interessen der, og den 21.
september 2021 afholdt vi stiftende generalforsamling, og med bestyrelsens godkendelse, var
vi herefter en ny faggruppe under DS.
Vi er tilfældigvis dem, der har startet faggruppen; men vi ved, vi har brug for jer til at
afdække, hvad vi skal bruge vores forum til, hvilket vi rigtig gerne vil drøfte med jer i dag og
fremover.
Vi vil faktisk også gerne drøfte gruppens navn. Vi har været bredt omkring, og er endt op med
titlen Faggruppen for Faglige Koordinatorer, som vi tror favner de fleste, men vi er stadig i
tvivl. Fælles er dog for gruppens medlemmer, at vi har faglig ledelse, men ingen eller meget
lidt personaleledelse.
Vi har også drøftet, hvad gruppen skulle arbejde med. Idéerne har været mange, så vi har
valgt at spørge jer i indkaldelsen, og der er tre temaer, som har været gennemgående i de
udsagn, vi har fået tilsendt
o Behov for netværk
o Behov for sparring
o Behov for faglig udvikling af rollen
Herudover var oplevelsen, da jeg læste det tilsendte, at vi sidder med rigtig mange af de
samme udfordringer; uagtet fagområde.
Det kan godt være, vi skal gå i en helt anden retning, fordi dagen i dag bibringer os noget, vi
slet ikke har set; men til en start er det vores håb, at vi i det kommende år, kan arbejde os ind
på at få rollen gjort mere markant – både på egne arbejdspladser og i DS.
/Anne Oldenborg Steffensen
Formand for Faggruppen Faglige Koordinatorer

