
Referat af generalforsamling i Faggruppe Familiepleje 

Afholdt den 3.oktober 2022 via Teams 

 

 

 

1. Valg af ordstyrer - Mette Grostøl, Dansk Socialrådgiverforening  

 

2. Valg af referent- Søs Ammentorp, Dansk Socialrådgiverforening 

 

3.  Formandens beretning 

Rikke Nørholt Samson fortæller at bestyrelsesarbejdet har været givtigt. Og bestyrelsen har 

haft fælles holdning. 

I 2016 havde vi oplæg omkring Sveriges modellen, og oplæg af Mentalisering med Anne Blom 

Colin. 

Kasseren Susan Tims gik ud af bestyrelsen da hun fik et andet job. Susan Tims har været 

driftig i bestyrelsesarbejdet og mangler nu.   

Bestyrelsesmedlem Jette Hansen er gået på pension og derfor udtrådt af bestyrelsen. Derfor 

har der manglet bestyrelsesmedlemmer og dermed energi i bestyrelsesarbejdet.  

Bestyrelsesarbejdet har ligget stille under corona. Bestyrelsen har mødtes en gang efter 

Corona. 

Vi har haft et godt samarbejdet med næstformand Ditte Brøndum. Der var online møde i april 

2021, hvor Ditte orienterede om den kommen de reformer på familieplejeområdet. Dette 

afstedkom, at jeg kort efter skrev et brev til Socialministeriet, da jeg fik at vide der skulle 

være møde i ministeriet kort efter om dette. Derfor måtte jeg skrive brevet for egen regning, 

da jeg ikke kunne nå at drøfte det med faggruppen.  

  

Nu skal vi have et tættere samarbejde omkring tankerne om familieplejereformen. 

 

4. Indkomne forslag.  

Der er ikke kommet forslag 

 

5. Fremlæggelse af regnskab. 

Vi har fået 41.000 kr. til brug i dette år. Et grundbeløb og et beløb pr. medlem. Der er 213 

medlemmer af faggruppen. Pengene er til brug for bestyrelsesarbejde og temadag/webinar 

eller lign. 

Da vi endnu ikke har afholdt møder i år, er der rigelige midler til møder med forplejning og 

transport. 

 

 

5.  Valg til bestyrelsen 

Rikke gør klart at det er en fordel at være flere i bestyrelsen, og det er godt at det er 

landsdækkende og at man kan lave møder virtuelt. 

Bestyrelsen vil konstituere sig på første bestyrelsesmøde. 

Rikke Nørholt Samson fortsætter i bestyrelsen.  

 

Anne Jørgensen, Familieplejekonsulent Assens Kommune - Børn og Kultur fortsætter  

 

Jette Lading Mortensen, Supervisor, Holstebro Kommune - Børne- og Familiehusene Østervang 

  

Susanne Aabroe Jensen, Tilsynskonsulent, Silkeborg Kommune - Socialtilsyn Midt 

  

Kirsten Lange, (TR). Tilsynskonsulent, Silkeborg Kommune - Socialtilsyn Midt 

  

Grete Serup Hansen, Familieplejekonsulent, Esbjerg Kommune - Familie-tilbud 

    

Ulla Nielsen Sørensen, Familieplejekonsulent, Haderslev Kommune - Familierådgivningen  

 

 

 



6. Oplæg om Familieplejereformen v/Mette Grostøl  

Power point kan ses på hjemmesiden 

 

7. Evt. 

 

 

Referent Søs 


