
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Familiepleje- og 
tilsynskonsulenter den 13. januar 2016, DS lokaler i København 
 
Deltagere; Susan Tims, Pia Lyshøj og Jane Wiid. 
Referent; Jane Wiid 
 
Dagsorden godkendt: 
 
1. Temadage 
2. Aktivitetspulje til fordeling til landskonference  
3. Brug af ressourcer - fordeling af opgaver - hvem er med og hvem er ikke med 
4. Nyt næste møde 
 
Ad 1 
To muligheder i spil - dels at lave en temadag i okt./nov. 2016 - Borås modellen - men vi er 
usikre på, hvor store erfaringer vi kan høste - hvorfor det er værd at overvejet at invitere 
Anne B. Colin ift. Matchning - AAI bevæger sig mere i retning af afdækning af 
mentaliseringsevnen hos plejefamilier. Jane kontakter Anne og Susan kontakter Herning. 
Såfremt Anne kan - så er beslutningen at vi booker hende. Jane giver Susan tilbagemelding 
når hun har talt med Anne. Dato og pris - og efterfølgende uddelegere de praktiske opgaver - 
til Rikke, Eva og Jette. Søs vil tage sig af tilmeldingerne - og invitationen skal sendes til hende 
- hvorefter hun ligger den op på vores hjemmeside og i bladet og sender den til de enkelte 
medlemmer.  
 
Til temadagen skal der endvidere afholdes generalforsamling i faggruppen og det skal på som 
punkt på næste dagsorden til bestyrelsesmødet den 8.4.2016. 
 
 
Ad 2 
Susan informerer om, at vi har modtaget 30.000 til dækning af udgifter for DS medlemmer til 
Landskonference således, at vi kan opnå den samme rabat som SL-medlemmer. Det svarer til 
ca. 500 kroner i tilskud pr. person – altså hvis 60 medlemmer deltager. Det betyder, at der 
kan ydes tilskud til 60 personer – og hvis det så viser sig, at flere tilmelder sig, bliver der ydet 
tilskud efter først-til-mølle princippet.  
 
 
Ad 3 
Vi skal drøfte en bedre fordeling af arbejdsopgaver i gruppen og der skal laves en liste over 
”hvem gør hvad” - og en turnus i forhold til planlægning af temadage, skrivning af referat osv. 
Det er bestyrelsen ønske at alle møder op til møderne.  
 
Ad 4 
Næste bestyrelsesmøde er den 8.4. Kl. 10-14 i DS lokaler på Toldbodgade 19. Pia bestiller 
lokale og forplejning – medlemmer af bestyrelsen skal give besked om de kommer eller ej, 
senest den 1.4. af hensyn til forplejning.  
 
Landskonferencen er 26. og 27. Maj og vi afholder bestyrelsesmøde i forbindelse med de dage.  
Bestyrelsesmøde 9.9. Kl. 10-14 - lokalitet er ikke besluttet - kan godt være i Odense - 
afhængig af tilslutning til mødet.  
 
 

 


