
En samlet oversigt over input fra networking. 

 

 

Forslag til aktiviteter / temaer 

➢ Tema; Hvad ligger der i rollen som faglig koordinator? 

➢ Tema; Hvor langt kan rollen går, før det bliver ledelse - herunder en drøftelse af, hvad 

vi forstår som ledelse. 

➢ Tema; tværsektorielt arbejde 

➢ Etablering af en arbejdsgruppe der kigger nærmere på, hvordan en evt. “uddannelse”, 

i.f.t. Faglig koordinator rollen, kan bygges op. Det kunne evt. være et modul ved VIA i 

samarbejde med DS.  

➢ Ønske om at bestyrelsen udarbejder et oplæg til årshjul for arrangementer samt viden 

om de evt. mindre grupper der dannes, så alle har et overblik. 

➢ Et socialt arrangement efter et møde, f.eks spise sammen på cafe (egenbetaling     )  

➢ En opmærksomhed på, at vi som faglige koordinatorer tager del i ansvaret for, at nye 

faglige koordinatorer bliver introduceret til faggruppen.  

➢ Kan DS, når der kommer nye medlemmer, give info om faggrupper, netværk m.v. 

”automatisk”? Vil bestyrelsen undersøge det?  

 

 

Mødernes form m.v. 

➢ Den årlige generalforsamling ønskes afviklet fysisk som et heldagsmøde, med en 

kombination af generalforsamling, oplæg, networking. Der kunne gives mulighed for, at 

deltage virtuelt i generalforsamlingen og oplægget.  

➢ Selve generalforsamlingen kunne med fordel være om formiddagen, da der ofte er 

nogen der er nødt til at køre hjem lidt før arrangementet slutter.  

➢ 1-2 møder om året (ud over generalforsamling), der afvikles virtuelt.  

➢ Mulighed for at danne mindre grupper (evt. efter geografi og fagområde) der kunne 

mødes fysisk og/eller virtuelt.  

➢ Når vi mødes vil det være godt der er tid til gruppedrøftelser, så vi dels lærer hinanden 

at kende og flere kommer til orde. 

➢ Facebook gruppe er en god ide.  

➢ Ønske om internat i.f.m. f.eks generalforsamling, det kunne være frivilligt med internat, 

så dag 2 kan også være med virtuel deltagelse.  

➢  Kan vi anvende E-netværket på socialrådgiverne.dk?     

 

 


