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Bestyrelsesmøde, Faggruppen Børn, Unge og Familier 
 
 

Tidspunkt: Fredag den 25. november 10,30 til 15,30   

Mødested: DS Toldbodgade 19b, Kbh  

Deltagere: Sisi Ploug Pedersen, Rowena Lee Jensen, Hanne Wibroe, Toni Hansen Djuurhus, Andreas Højte Posborg, Tanja Stefansen, Mireille Rasmussen,  

Susanne Jenny Eg Olesen, Nadia Bjerregaard   

Afbud: Marie-Louise Gerlef (Malou), dette da hun har valgt at udtræde fra bestyrelsen.  

 

 

Mødeleder: Sisi  

Ordstyrer: Nadia   

Referent: Rowena   
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Punkt  Indhold  Form  Bilag/materiale   Beslutning/ansvarlig  

1 
10,30  - 10,35 

Godkendelse af dagsorden 
 

Beslutning    Godkendt – intet til eventuelt 

2 
10,35 – 11,35 

Præsentation og konstitu-
ering  

Orientering 
Beslutning   

 Sisi genvalgt som forkvinde  
Rowena genvalgt som næstforkvinde  
Tanja genvalgt som kasser  
Susanne ny i bestyrelsen – valgt ind 
som suppleant  
 
Planlægning af bestyrelsesmøder og 
temadage i 2023 
 
Mireille sender mødeindkaldelser 
 

3 
11,35 – 12,00 

 Evaluering temadag  Drøftelse  
 
 
 
 

Invitationen vakte interesse (spørgs-
mål fra deltagere inden om indhold) 
Også interesse fra ledere på området 
”Gode oplæg” 
”Super god dag” 
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GF til sidst - fungerer /fungerer ikke? 
Både fordele og ulempe, men vi tror 
at det kan have muliggjort at flere 
kunne få lov at deltage  
Især oplæg fra Lige Vilkår var spæn-
dende. 
Personer der ikke selv beskæftiger sig 
med området deltog med stor inte-
resse  
Lokalerne: rigtigt gode – teknikken, 
god service (før, under og efter)  
Næste gang; evaluering til deltagere 
+ slides (dette skal forberedes inden)  
 

12,00 – 12,45 Frokost     

4 
12,45 – 13,15 

Ditte kommer forbi  Drøftelse 
Orientering  

 
 

Ditte orienterer om, at hun stadig 
skal understøtte børneområdet og 
Signes rolle, selvom Signe skal være 
primær på vores område.  
REP21 
Ny formand  
Budget - fokus på fastholdelse  
Styrke faglig stolthed  
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Ny regering - venter fortsat  
Barnets lov - prognose - alt er klart 
men venter, hvordan i praksis, fx to 
rådgivere 
 
Vi siger tak for samarbejdet til Ditte!  

5 
13,15 – 13,45 

Drøftelse af REP22  
 
 
 

Drøftelse  
Orientering  

 • Lovændringer - vedtægtsæn-
dringer  

• Ved REP var vores faggruppe 
repræsenteret af tre med-
lemmer fra bestyrelsen, der 
alle tre var på talerstolen og 
deltog i de mange og livlige 
debatter.  

• Enighed i at deltagelse ved 
REP giver en følelse af faglig 
stolthed og stærkt fælles-
skab.  

6  
13,45– 14,15 
 

Udtalelser som enkeltper-
soner og som faggruppe  
 

Drøftelse  
Beslutning  
 

 
 
 
 

Drøftelsen handler om at det på 
SoMe og i den offentlige debat er 
vigtigt at vi i bestyrelsen er tydelige 
når vi udtaler os; om vi udtaler os 
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som repræsentant for bestyrelsen, 
hele faggruppen, som enkeltper-
son/privat person, og at det er vigtigt 
at tjekke med baglandet om man ud-
taler sig på vegne af andre eller sig 
selv. Vi taler ind i opslag egen væg, i 
faggruppens Facebook-gruppe, bille-
der, aftaler vi har lavet i bestyrelsen, 
og beslutninger vi kan dele – og  
forskellen i processer der stadig hø-
rer hjemme i maskinrummet.  
 
Bestyrelsen formulerer to gyldne reg-
ler:   

- Der deles ikke fortrolig infor-
mation fra bestyrelsesmøder 
eller drøftelser.  

- Ved offentlig debat (SoMe, 
opslag på egen væg eller i fa-
cebookgruppen) skal det 
være tydeligt hvem der er af-
sender, og hvis der skrives på 
vegne af Faggruppen eller 
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bestyrelsen, at det er med 
mandat fra de involverede.  

 
Derudover er der enighed i bestyrel-
sen om, at billeder fra deltagelse ved 
arrangementer med faggruppen og 
bestyrelsen ikke deles uden forudgå-
ende accept.  
 

 
14,15 – 14,30  
 

Pause  
 

   

7 
14,30 – 15,15 

Første drøftelse af næste 
periode  

Drøftelse  
Beslutning  

 En åben drøftelse af hvilke område 
og temaer bestyrelsen vil have fokus 
på den næste periode:  

• Efterværn  
• Kommunikation (e netværk)  
• Synlighedsstrategi  
• Fokus på viden - vidensdele  
• Adventskonkurrence 
• Præsentationer af bestyrel-

sen af faggruppen (Rowena 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 7 af 8 

skriver ud med punkter, sam-
ler ind og poster)  

• Invitere flere med fra fag-
gruppen til forskellige aktivi-
teter, konkurrencer  

• Fokus på psykiatrien - henvis-
ning  

• Kig på viden internt - vi er 
bredt repræsenterede  

• Rådgivere med familierets-
huset - samarbejde  

• Samarbejde med andre fag-
grupper  

 

8 
15,15 – 15,20  

Økonomi  Orientering   • Søgt ekstra bevilling  

 

9  
15,20 – 15,30 

Evt.    Hjemmesiden skal opdateres  
Bestyrelsen bedes tjekke oplysninger 
på hjemmesiden og give Rowena be-
sked ift. eventuelle ændringer vedr. 
jobskifte eller telefonnummer.  
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Rowena melder ind til Søs ift. hjem-
mesiden  
 

 
Evaluering af mødet:  

• Mere fokus på dagsorden 
• Rart møde 
• Gode emner 
• Stort engagement  

 

 

 


