
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. september 2015  

faggruppen for tilsyns- og familieplejekonsulenter 

 

Pkt. 1. Runde – hvad er hver især optaget af? 

Rikke: 

Stor travlhed, rigtig mange anbringelser, arbejdsopgaver. 

 

 

Rekrutteringsforpligtelse 

Borås model – hvad kan det komme til at betyde? 

 

Eva: Bosteder øget matchopgaver. Mange udskiftninger blandt sagsbehandlere 

 

Susan: 

Går fint. Stille og roligt. Har ca. 18-20 sager på 30 timer. Laver udtalelser på børnene. 

Udviklingsplaner i nogle af sagerne. 

Indkalder til opflg. På foranstaltningen og laver referat på møderne. Rødovre udfærdiger 

mange konkrete godkendelser (før tilsyn 11 nu 33). 1/3 af plejefamilierne er nu konkrete 

(også uden direkte relationer) 5 konsulenter  

 

 

DAGSORDEN FOR MØDET: 

Pkt. 1. samarbejdsmøde med SL – vælge en deltager til udvalg. 

                  

Susan har været til Møde med SL inden sommerferien. Evaluerede på 

konferencen afholdt i maj 2015. Planlagde næste konference.  

Talte om, Hvad skulle vi hedde? Alle obs. På at det er et fælles projekt. Udfordring 

også for SL at det ikke længere er deres konference, men vores konference. 4 

møder, der skal afholdes ift. Planlægning. 

 

Emne til næste års konference kunne være Svend Brinckmann – terapi og 

coachkultur. Interessant – kigge indad, føle efter, diagnosesamfund, det er i 

samspil vi er noget og ikke ved at kigge ind og ikke finde svaret. Det foreslåes at 

N.C. Barkholdt skal deltage i et møde i SL*s landskonferenceudvalg. SL kunne 

ikke redegøre for, hvorfor de har haft en anden pris end DS.  

Rikke kommenterer: Ved det møde hun deltog i i SL handlede det om forskellige 

medlemskaber eller mangel på samme. Hvordan forvalter SL økonomien og 

hvordan vil DS kunne være en del af processen.  

 

Susan: Hvis alle betaler det samme og får samme tilskud må regnestykket gå op.  

 

SL’s økonomi er total afgørende for, hvorvidt vi skal fastsætte kontingent.  

 

Vores fælles mål må være at vi har fælles pris og samme muligheder til 

arrangementerne arrangeret både af SL og DS. Vi skal stadig forsøge at blive stærke sammen. 

 

Første møde i Landskonferenceudvalget er 9.10.15, 13.11.2015 og 15.01.16. 

4.3.2016 og 15.4.2016. Tidspunkterne er på facebook. Rikke deltager, såfremt 

hun kan, ellers deltager Susan og ellers sendes mail rundt. Det er VIGTIGT at en 

deltager fra vores faggruppe. 

 

Pkt. 2.  Temadag – 2015 - emner afholdt 15.  Der har været med Tilde Vestmark foråret 

19.3.2015 

 



21.000 kr. + 5.6.000 kr. alm. Kto. . Skal afholdes i år, da pengene ellers 

forsvinder igen. 

 

Eva Tverskov – journalist og terapeut – Hun har deltaget i skrivekursus. Hvor 

statusrapporter har været tilsendt forud for temadagen. Eva T. givet feedback på dette.  

Inspiration til noget andet end det vi ellers har haft. 

 

Mange krav til statusrapporten. Mange involverede parter. 

 

Undersøg Borås ift. Plejefamilieområdet. Se på KORA.dk sverigesmodellen. 

Indhente fagpersoner og udgiver til Temadag.   Jette undersøger 30362719 Eva. 72596874. 

Jette sender kopi af Borås til faggruppen og kopi af mentaliseringskursus for 

plejefamilier (30 familier). 

 

Sende forslag til hinanden. Jette samler op og giver melding tilbage. 

 

 

Pkt. 3.  Uddannelse – Der sidder en Christa på DSH – Christa taget initiativ til at lave et udvalg 

omkring uddannelse på Metropol.  Prøver seriøst at få skubbet noget i gang. Norge har en 

sådan uddannelse. 

I Rikkes netværk er der bevilget en 5 dages uddannelse for 

familieplejekonsulenter. (Tidligere Frederiksborg amt). Rikke sender indhold til faggruppen. 

 

 

Pkt. 4.         Skrivekursus – Rikke har orienteret. 

 

Pkt. 5.         Folkemøde – SL talt om at de ville forsøge at stable noget på benene næste år. 

Måske vi kunne lave et indslag til dette evt. workshop. 

 

Pkt. 6.         Eventuelt 

 

Næste møde 23.10.15 kl. 10 i Toldbodgade, derudover møde i januar 23.01.16 

 

Alle bedes medbringe kalender til næste gang. 

 

Alle bør overveje emner for 2016 til temadag, da der skal ansøges igen senest 

1.12.15. 

 

 

 

 

 

Ref.: Jette Hansen 

 


