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Seniorsektionen 

Dansk Socialrådgiverforening 
 

 
 
Bestyrelsesseminar i Seniorsektionen torsdag den 22. – 

fredag den 23. september 2022 på Scandic Hotel, Aarhus C. 
 

Tilstede: Eva Hallgren (EH), Bjarne Trier Andersen (BTA), Jonny 
Holme-Pedersen (JHP), Lise Færch (LF), Lone Møller (LM), Inge 

Marie Skaarup (IMS), Margrethe Bennike (MB), Ellen Gravesen 
(EG). 

 
Torsdag den 22. september: 

Ordstyrer Eva Hallgren, referent Ellen Gravesen 
 

Møde med de tre regionsformænd Trine Quist, Mie Vode Moll 

og Rasmus Balslev (Rasmus deltog virtuelt). 
Brugen af medlemmer af Seniorsektionen til sparring af 

nyuddannede socialrådgivere: 
I region Øst har der indtil nu været 6 forløb med sparring af 2-5 

nyuddannede socialrådgivere i en grupper på forskellige 
arbejdspladser, og de har alle været en succes. Kontakten til de 

nyuddannede er sket via regionskontoret til lokale TR.  
Der er desuden seniormedlemmer, der superviserer lokale TR. 

 
I de to øvrige regioner har repræsentanter fra Seniorsektionens 

bestyrelse deltaget i regionsbestyrelsesmøder om et samarbejde. 
Endnu er der ikke konkrete tiltag, men det besluttes at arbejde 

videre ift. sparring af nyuddannede i både region Syd og Nord, så vi 
kan få noget erfaring ligesom i Øst. 

Det drøftes, hvor tidligt der skal forsøges etableret kontakt: før de 

begynder at arbejde, eller efter de er blevet ansat? Måske 
samarbejde med SDS og/eller med uddannelsesstederne?  

 
Overgangen til seniormedlemsskab.  

Seniorsektionens velkomstpjece ligger på regionskontorerne, og de 
lokale TR sørger for at give den til kommende seniorer ude på 

arbejdspladserne. 
På baggrund af, at der i den seneste overenskomst er indføjet 

tilbuddet om muligheden af en seniorsamtale, har man i region Syd 
afholdt ”senkarrieremøder” med medlemmer, der nærmer sig 

seniorlivet. Temaet har været ”den gode overgang til seniorlivet”. 
Her har nuværende seniorer kunnet bidrage med deres erfaring. 
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Brug af seniorer i pressen. 

Vi har alle ytringsfrihed, men mange tør ikke bruge den, når de er i 
et ansættelsesforhold. Dette er seniorer fri af, men kun få er vant til 

at ytre sig i pressen, så der vil være tale om lidt af en 
kulturændring. Alle medlemmer af seniorsektionen vil kunne ytre 

sig i f.eks. læserbreve. 
 

Der var i bestyrelsen enighed om, at det var et rigtig godt og 
konstruktivt møde, og vi besluttede at invitere regionsformændene 

med til de fremtidige 2-dages bestyrelsesseminarer. 
 

Opsamling på Margrethe Bennikes notat fra Årsmødet i april 
2022: 

I forhold til oplevelsen af at være ”fagligt ensom” henvises til 
arrangementerne, som arrangementsgrupperne i de tre regioner 

står for. De har både fagligt, kulturelt og socialt indhold. 

I forhold til ønsket om opdatering på sociallovgivning kunne man 
evt. overveje et webinar om f.eks. Hovedloven. 

 
Budget og statusregnskab 

Forslag til revideret budget 2022 samt 2023 og 2024 blev 
godkendt. Statusregnskab 2022 blev taget til efterretning. 

 
Forslag til ændring i rejsebilaget og i transportreglerne.  

Udkastet godkendes. Ved særligt lange rejser, f.eks. til 
arrangementer på Bornholm, drøftes rejserefusion separat. 

 
Kommunikation, nyhedsbreve og sociale medier  

Nyhedsbreve: nyhedsbrevene fra arrangementsgrupperne kommer 
p.t. 2 gange årligt i januar og august, og det bibeholdes. Disse skal 

sendes til medlem@socialraadgiverne.dk 

Derudover kan der ved behov udsendes et nyhedsbrev. 
MB vil lave logo til nyhedsbrevene samt et udkast til en skabelon. 

 
Sociale medier.  

Vi har flere gange drøftet brugen af facebook og andre sociale 
medier. Et medlem af seniorsektionen har desuden henvendt sig til 

EH med tilbud om at være administrator på en evt. facebookside for 
seniorsektionen. 

I bestyrelsen er vi i tvivl om, hvorvidt vi vil nå ud til flere af vores 
medlemmer og dermed løbende få mere debat blandt 

medlemmerne i seniorsektionen. 
Muligheden af at få adgang til regionernes facebook-sider drøftes. 

Det besluttes, at det næste nyhedsbrev, der kommer i januar 2023, 
forsøges lagt ud på regionernes facebook-sider. EH vil informere 

regionsformændene om dette. 

mailto:medlem@socialraadgiverne.dk
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EH vil sende svar til medlemmet med tak for hendes tilbud og 

orientere hende om vores beslutning. 
 

Formidling af frivilligt socialt arbejde. 
Det besluttes ikke at videreformidle frivilligt arbejde, men at 

henvise til frivilligjob.dk og de lokale frivilligcentre. 
Formidling af lønnet socialt arbejde.  

Ved evt. henvendelser tager vi stilling konkret. 
 

Tanker om socialpolitisk arbejdsgruppe.  
Der henvises til Socialpolitisk Forening Hovedstaden og tidsskriftet 

SOC DOK. 
Der er også mulighed for som senior selv at tage initiativ til at 

oprette en gruppe. 
 

 

Uden for dagsorden 
Flere fra bestyrelsen havde erfaret, at der var medlemmer af 

Seniorsektionen, der ikke vidste, at de har stemmeret til det 
aktuelle valg til formandsposten og til hovedbestyrelsen.  

MB’s og JH-P’s udkast til et brev til medlemmerne med opfordring til 
at bruge stemmeretten blev godkendt og blev via Toldbodgade 

sendt ud til medlemmerne dagen efter. 
 

 
 

 
 

Fredag d. 23. september 
Ordstyrer: Inge Marie Skaarup. Referent: Jonny Holme-Pedersen. 

 

Kommunikation, nyhedsbreve og sociale medier – (fortsat) 
Brug af fagbladet  

Bestyrelsen må desværre konstatere, at vi som sektion ikke har 
adgang til at bruge bladet – jævnfør vores forslag på mødet med 

Stine Brix (maj 2021).  
Vi har ikke fået noget svar fra Stine Brix og har heller ikke set nogle 

af de ”små huskere” (bokse i bladet) om arrangementer, som vi har 
indsendt, i bladet.  

Vi oplever - lidt firkantet sagt – at fagbladet er ved at udvikle sig til 
et akademisk tema blad.  

Vi vil fortsat gerne have de gode artikler om faglige 
problemstillinger. Men vi vil gerne – igen - have artikler skrevet af 

socialrådgivere, herunder ”de gode historier”, hvor socialrådgivere 
”fortæller om”, hvordan vi sammen med borgere og 

samarbejdspartnere udvikler det gode sociale arbejde.  



4 
 

Vi vil have at Socialrådgiveren igen bliver et fagblad, hvor vi kan 

læse om, hvad sker der i DS centralt, i regionerne og i klubberne.  
Hvilke problemer står klubberne/TR’erne i og hvad og hvordan 

tackler DS dem.  
Kort sagt: Vi vil have et fagblad om og for socialrådgivere… Og vi 

ønsker at fagbladet igen gør DS synlig på arbejdspladserne!  
Vi vil rejse debatten om fagbladet på generalforsamlingerne, og Eva 

og Bjarne vil rejse den på repræsentantskabsmødet.  
Måske er det kun vi gamle - måske nostalgiske - socialrådgivere, 

der har det sådan. Vi ønsker derfor at inddrage de øvrige 
faggrupper og sektioner i debatten. 

 
Opsamling på gruppearbejdet på Årsmødet  

(Supplerende til referat fra bestyrelsesmøde 16.05.2022). 
Gruppearbejdet fungerede godt – mange af deltagerne gav i 

grupperne og efterfølgende udtryk for stor tilfredshed. Det var godt 

selv at være aktiv og rigtig fint, at grupperne skulle svare på 
spørgsmålene. Også gruppestørrelsen var passende. I øvrigt var det 

en fin sammenfatning Lise havde lavet.  
 

 
Faglige Seniorer  

Vi blev medlem af Faglige Seniorer i januar 2020 efter beslutning i 
bestyrelsen.  

EH opridsede baggrunden: Faglige Seniorer blev stiftet i 1980. Efter 
fusionen af LO og FTF inviterede Faglige Seniorer (herefter forkortet 

til FS) FTF organisationerne til at deltage. 
Sygeplejerskerne/BUPL/Danmarks Lærerforening m.fl. meldte sig 

ind.  
FS har til formål at varetage seniorers faglige og sociale interesser. 

FS er organiseret forskelligt lokalt og i regionerne – afhængig af de 

aktive medlemmer.  
FS samarbejder lokalt med Ældreklubber og Seniorklubber. FS 

samarbejder også med Velux fonden.  
 

Vi har en plads i hovedbestyrelsen (EH) og 2 pladser på 
kongressen. FS har 3 typer nyhedsbreve (Brian og Susanne, FS 

politik og FS News) og udgiver Seniorhåndbogen årligt.  
Vi drøftede, hvad seniorsektionen kan/skal bruge FS til! EH 

formulerede: ”det er op til os selv/ dem, der møder op, hvad FS 
skal være” og at FS står midt i en brydningstid.  

Debatten viste, at der er både modstand mod FH (”FH er en 
papirtiger - er FS FH’s forlængede arm? ”) og tvivl om nytten af FS 

og samtidig en interesse for at deltage i udviklingen af en faglig 
pendant til Ældresagen.  

Der var enighed om, at bestyrelsen ved for lidt om, hvad og 

hvordan FS er og fungerer.  
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Vi besluttede at have fokus på FS i 2023: Hvad er/ skal FS være? 

Hvad kan vi bruge FS til? EH og JH-P er delegerede på kongressen i 
oktober og får til opgave at ”komme hjem” og redegøre for, hvad er 

og sker der i FS! Alle bestyrelsesmedlemmer orienterer sig lokalt 
om, hvad sker der. 

 
Webinarer 

Vi vil afholde 2 webinarer i 2023 - i foråret og efteråret.  
Vi satser på at forårswebinaret bliver om anbragtes børns vilkår og 

gerne med Daniel Adrian Pedersen fra organisationen De Anbragtes 
Vilkår som oplægsholder.  

Tema: Hvad skal der til for, at I klarer jer (godt)! BTA og JH-P 
arrangerer. 

 
Efterårswebinaret ønsker vi skal handle om Det bæredygtige 

velfærds samfund / FN’s Verdensmål.  

LM vil researche på mulige oplægsholdere – gerne Steen 
Hildebrandt, hvis vi har råd til ham.  

Øvrige emner er: Lokalsamfundsarbejde bliver mere og mere 
nødvendigt i Velfærdssamfundet. 

 
REP 2022  

Repræsentantskabsmødet foregår d. 18. -19. november i Aarhus.  
EH og BTA er delegerede og vil under debatten lægge op til 

drøftelse om fagbladet og Socialrådgiverdage jævnfør vores 
drøftelse herom. Bestyrelsen har den samme kritik af/bekymring for 

udviklingen af Socialrådgiverdage, som vi har i.f.t. fagbladet.  
Socialrådgiverdage bliver mere og mere akademiseret. Vi undrer os 

også over, at forslaget om en workshop om overgangen til seniorliv 
(ved medlemmer fra seniorsektionen) ikke blev godtaget. Den var 

for 2 år siden meget søgt og vellykket. Og vi ved, at kommende 

seniorer efterlyser arrangementer af den slags.  
 

Årsmøder 2023 og 2024 
Årsmøde 2023:  

1 dagsmødet skal holdes i Odense i uge 16/17 i april 2023, dog ikke 
26./27. april. (Er senere fastsat til 24. april).  

Vi vil gerne holde det på Jens Galschiøts Galleri. Her er god plads og 
mulighed for forplejning. Jens vil også gerne vise rundt i og fortælle 

om galleriet.  
Vi vil gerne have Knud Aarup til at holde fagligt oplæg.  

LF kontakter Knud Aarup og Jens Galschiøt.  
 

Årsmøde 2024 
Årsmødet skal afholdes i NORD og gerne i Aarhus i april 2024. Hotel 

skal bookes snarest. EH og BTA er ansvarlige.  
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Årshjul og mødekalender 

Årshjulet blev gennemgået/justeret.  
 

 
Næste bestyrelsesmøde:  

Det næste bestyrelsesmøde er fredag d. 25. november kl. 11 – 18 i 
Toldboden (Er senere flyttet til Odense og begynder kl. 10)  

 
Evaluering af bestyrelsesseminariet  

LM & MB (nye bestyrelsesmedlemmer) udtrykte:  
Det har været et godt møde – det er dejligt, at det er velforberedt. 

Der er god tid til drøftelserne og der tages gode beslutninger. Der 
har været en god stemning.  

Alle er enige om, at det fungerer godt med 2 dagsmøde og så de 
kortere on linemøder og evt. 1 dags møder ind imellem. 

 

 
 

 
 

 


