
Bestyrelsens beretning for faggruppens aktiviteter siden sidste generalforsamling

Aktiviteter siden generalforsamling november 2020 (udskudt fra maj 2020)

● December 2020: Temadag med neuropsykolog Knud Hellborn -afholdt online.

● Februar 2021: Deltagelse i del 1 af TRYGFONDENS workshop for anvendt forskning i

børn og unges mentale sundhed. Afholdt online.

● September 2021: Invitation fra DS Region Nord til repræsentanter for faggrupperne

til at holde oplæg for og deltage i workshop for de studerende på VIA Holstebro, som

skulle i gang med bachelorprojekt. Formålet var at inspirere de studerende til emner

til deres bachelorprojekt og samtidigt vise hvor bredt vores profession spænder samt

vise styrken af det faglige fællesskab, vores fagforening er.

● September 2021: Arbejde med ansatte i DS omkring kortlægning af hvilke kommuner,

der har socialrådgivere tilknyttet skoler og dagtilbud -arbejdet pågår endnu

● November 2021: Tre af bestyrelsens medlemmer deltog på Socialrådgiverdage, og

havde en stand på Faggruppernes Reception, hvor vi medbragte et landkort, som

gæsterne kunne sætte nåle i ud fra hvilke kommuner, de vidste havde tilknyttet

socialrådgivere i skole/dagtilbud.

● November 2021: Deltagelse i del 2 af TRYGFONDENS workshop for anvendt forskning

i børn og unges mentale sundhed. Afholdt med fysisk deltagelse. Øvrige deltagere var

familiechefer, psykologer og læger i forskning og praksis, repræsentanter fra

interesseorganisationer. Alle reagerede positivt på at der dels var socialrådgivere der

arbejdede specifikt i skoler og dagtilbud samt at man på min arbejdsplads har

socialrådgivere ansat i PPR.

● 2 af bestyrelsesmedlemmerne sidder i ressourcegruppen, som arbejder med

Børnene Først-lovforslaget. Der har været afholdt flere møder online og selvom der

primært er fokus på anbringelsesområdet i arbejdet, holder de to også fokus på

vigtigheden af det forebyggende arbejde netop vores faggruppe bidrager til. I

arbejdet med Børnene Først har DS sammen med andre samarbejdspartnere været

medvirkende til at de politiske forhandlinger om Børnene Først er udskudt fra forår

2022 til politisk drøftelse i Folketinget efterår 2022 og først ikrafttræden 2023.

Hvad er planerne for 2022-2023?

● 2 bestyrelsesmedlemmer deltager i laboratorium hos Joannahuset 29.03. hvor

dagsorden er børns inddragelse i egen sag helt fra underretning og igennem den

efterfølgende kontakt til kommunen.

● Fortsat arbejde med at opdatere “landkortet” med oversigt over hvilke kommuner,

der har funktionen

● Fortsat at få flest mulige af pengene tilbage til medlemmerne via aktiviteter som

temadage

● Fortsat arbejde for at udbrede kendskabet til vores faggruppe til medlemmerne af DS

(og selvfølgelig gerne rekruttere ikke-medlemmer til DS og vores fællesskab)



● Arbejde videre med drøftelserne om hvorvidt funktionen som

fremskudt/forebyggende socialrådgiver på skole- og dagtilbud kan/skal/bør gøres

lovpligtigt

● Afholde generalforsamling i foråret 2023 - helt uden restriktioner :)

På bestyrelsens vegne

Michelle Aarup Kristensen

Formand for Faggruppen Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere


