
Formandens mundtlige beretning 

 

 

Velkommen til Faggruppen Børn, Unge og Familiers generalforsamling – her på FV 2. sidste dag.  

Jeg tror vi alle er spændte på hvilken regering vi vågner op til onsdag morgen og måske særligt hvilken 

betydning det har for Barnets Lov. Det vil Mette, konsulent fra DS komme ind på senere.  

Men jeg vil fortælle lidt om hvilken indflydelse vi som bestyrelse og faggruppe har haft i arbejdet med 

Barnets Lov.  

Vi har deltaget i rigtig mange møder om Barnets Lov sammen med DS centralt, vi har deltaget i workshops 

og flere fra bestyrelsen er med i arbejdsgrupper under Socialstyrelsen.  

Vi er stolte af de aftryk vi har været med til at sætte og selvom tiden er knap for os alle, så har vi prioriteret 

det. Det har vi, fordi vi synes det er vigtigt, for os – for jer og for de familier vi arbejder med. Og jeg er stolt 

af at være formand for en så faglig stærk bestyrelse.  

Vi har i bestyrelsen mødtes både fysisk og online hvor fokus også har været at lave relevante og 

interessante oplæg og webinarer for jer. Og med det store fremmøde der har været til temadagen i dag, 

har vi ramt plet på hvad I er optaget af.  

Vores webinarer er populære og vi laver det gerne sammen med andre faggrupper så de faglige oplæg når 

længere ud, samtidig kan vi dele udgiften til oplægsholderne med andre.  

Vores næste webinar er i november og handler om Børn med angst – hvordan kan vi forstå den, I kan som 

altid tilmelde jer på hjemmesiden.  

Vi har også været optaget af hvad I som medlemmer af faggruppen ønsker, dette bla ved at lave 

spørgeskemaer og interviews. Det har givet os et rigtigt godt indblik i hvem I er og hvad vi fremadrettet skal 

have fokus på. Det har været som en del af et pilotprojekt og både vores hovedbestyrelse og de andre 

faggrupper er præsenteret for både metode og resultater som inspiration.  

I det hele taget er vi optaget af at faggrupperne bliver brugt af DS centralt og får den opmærksomhed vi 

som faggruppe synes vi bør have. Gennem min plads i HB, kan jeg heldigvis bringe det på bane igen og igen.  

Synlighed er noget af det I, i undersøgelsen har peget på og vi synes at vi lykkedes med det. Vi er ikke i mål, 

for synlighed og tydelighed er noget vi hele tiden skal arbejde med.  

Vi vil altid gerne høre fra jer hvis der er noget vi skal have fokus på eller gøre anderledes, vores 

kontaktoplysninger er på hjemmesiden. 

Vi er netop rundet de 1000 medlemmer i vores fb gruppe og med brug af det nye e-netværk kan vi nu 

sende relevant forskning, fortælle om vores arbejde i bestyrelsen og meget andet direkte til jer.  

I er rigtig gode til at kommentere på vores opslag og komme med jeres viden og erfaring, det er vi meget 

taknemmelige for. Og selvom vi ikke altid er enige, holder alle en god tone, det har en kæmpe betydning 

for os alle.  

Vi er også som bestyrelse synlige i medierne hvor vi bliver kontaktet af journalister om børneområdet, vi 

har deltaget i radio og tv-programmer, ligesom vi også blander os i debatterne rundt omkring. Det har ind i 



mellem givet os et rap over nallerne fra borgere, politikere eller andre interessenter, men det holder på 

ingen måder os tilbage. For vi er desværre en til tider udskældt gruppe, og det kan være svært for den 

almindelige dansker at forstå vores arbejde. Som bestyrelse forsøger vi at skabe en bedre forståelse af 

vores fag, rammer og vilkår.  

På den lidt mere alvorlige side har vi haft flere samarbejdsmøder med Joannahuset. Det har vi fordi vi hører 

fra jer at samarbejdet kan være vanskeligt og at vi som bestyrelse ikke kan bakke op om deres forslag om 

anonyme ophold med overnatning. DS-central har deltaget og det har givet nogle vigtige drøftelser. Ikke at 

vi er blevet enige, men vi synes det er vigtigt at komme med vores erfaringer og perspektiver.  

Slutteligt vil jeg kigge lidt fremad. På det kommende repræsentantskabsmøde i november siger vi pænt 

farvel til Mads Bilstrup som formand for DS og pænt velkommen til Signe Færch som ny formand for DS. 

Ditte Brøndum er genvalgt som næstformand ved fredsvalg og hun vil fortsat være repræsentant for 

børneområdet. I bestyrelsen glæder vi os til det fortsatte samarbejde og vi ønsker Signe velkommen.  

 

Tak for ordet 


