Formandens beretning.
Ved generalforsamling i faggruppen Familiebehandling den 13.juni

Velkommen til generalforsamlingen.
Dejligt at vi er tilstede med dem vi er.
6 deltagende medlemmer ud af ca. 250 mulige er selvfølgelig noget vi skal drøfte og forholde
os til.
Det skal samtidig lige siges, at ikke alle medlemmer af faggruppen har deres primære funktion
i arbejdet på familiebehandlingssteder.
Bestyrelsen har i denne periode haft 2 medlemmer: Anette Ørsted og ut.
Vi valgte ved sidste generalforsamling at fortsætte med blot 2 bestyrelsesmedlemmer, da det
på generalforsamlingen ikke var anden mulighed, medmindre vi skulle indkalde til ekstra
ordinær generalforsamling.
Dette var ikke udtryk for manglende engagement fra deltagerne ved sidste år
generalforsamling, men skal ses i lyset af, at vi delte faggruppen op i 2 faggrupper: en for
skole og institutions socialrådgivere og en for vores faggruppe Familiebehandling.
Der var ved generalforsamlingen 2015 flest medlemmer fra skole og institutions området, og
det blev muligt, at de fik valgt en bestyrelse med 5 medlemmer.
Og det er jo godt! Og de er kommet godt i gang.
Vi har i perioden haft 5 bestyrelsesmøder. jævnfør referater der ligger på DS hjemmeside
under faggruppen familiebehandling.
Vi har i bestyrelsen deltaget i Socialrådgiverdage. Det var her vi blandt andet blev inspireret af
Marianne Skytte. Hun skulle komme i dag og give os et input. Vi har aflyst Marianne Skytte på
grund af for få deltagere.
Vi har endvidere i marts 2016 haft afholdt et arrangement i samarbejde med region Øst. Et
fyraftensmøde: om "Paradokser og kompleksitet " i socialt arbejde ved erhvervspsykologer fra
firmaet CALVIS. Vi havde haft dette som tema på vores sidste temadag i faggruppen, og
syntes det var så inspirerende, at det gerne måtte berige endnu flere. Der var 50 tilmeldte til
arrangementet der blev afholdt i KBH. Vi har planlagt et lignende fyraftensarrangement i
region Nord, på VIA i Holstebro d.24.10.16
Vi har ønsket at få en større kontakt med medlemmerne i faggruppen, for at " få fingeren
mere på pulsen" på vores område. Vi ønskede også at få tilkendegivelser fra medlemmer om,
hvilke temaer der ville være relevante til vores tema input i faggruppen.
Vi har sendt Nyhedsbrev ud til medlemmer af faggruppen som står tilmeldt mailinglisten.
Vi annoncerede i en notits i Socialrådgiveren at faggruppen var delt i to og sendte nyhedsmails
ud.
Det har tidligere været efterspurgt, at vi lavede en Facebook gruppe, og Anette og et tidligere
medlem af bestyrelse har arbejdet med det.

Vi har endnu ikke etableret gruppen på Facebook, da vi med to i bestyrelsen ikke har kunnet
afse ressourcer til at varetage administrator funktionen for en Facebook gruppe.
Vi har undervejs haft et tæt samarbejde med Søs Ammentorp i DS omkring de tekniske
udfordringer, der er med DS’ hjemmeside og udsendelse af mails til alle medlemmer af
faggruppen., og vi har fået revideret vores hjemmeside.
Vi har prøvet at danne os et overblik over, hvad der findes af Familiebehandlingstilbud i
Danmark, og der er mange steder!
Blandt andet var det medvirkende til at vi inviterede Niels Christian Barkholt og Henrik Egelund
Nielsen til, at vi ville fortælle dem om Familiehusenes historie, grundlæggende værdier,
metoder, erfaringer med tværfagligt arbejde, medarbejdernes uddannelser, socialrådgiveren i
terapeutisk arbejde mv. Vi ville gerne repræsenteres med vores fagligheder fra
familiebehandlingsfeltet i den aktuelle debat om socialrådgivere og vores arbejde med familier.
Vores intention var at få medinddraget den viden og praksis erfaring vi har og at det område vi
arbejder på medtænkes i DS’ engagement i etablering af " Herning modellen".
Det er mit indtryk at kompleksiteten i familiebehandlingsarbejdet er steget markant. Det er
mit indtryk at vi får flere opgaver som tidligere blev løst i psykiatrien, specialer overgår til
kommunalt regi.
Også på spædbørnsområdet overgår funktioner fra ophold på døgninstitution til ophold i eget
hjem med ambulant Familiebehandlingstilbud.
Det er for mig at se helt sikkert godt, at det bliver vurderet, hvorvidt et døgnophold mor/far
/barn er den bedst aktuelle matchende indsats, men hvordan følger vores kompetencer med til
denne udvikling samt vores løn og arbejdsvilkår?
I forhold til børns trivsel i skolen, er det mit indtryk at vi får flere henvendelser fra børn, der
har en dårligere trivsel i skolen, efter skolereformen er sat i verden.
På vores felt har vi set en stigende tendens til at familiebehandlingsopgaver visiteres til korte
forløb over § 11. Stk. 2 og 3 Det kan for mig at se sagtens give god mening med korte
afgrænsede forløb og samtidig synes jeg vi skal have opmærksomhed på hvordan vi fastholder
vores faglige kvaliteter i disse forløb.
Jeg vil gerne invitere til at drøfte dette yderligere i beretningsdiskussionen.
Overblik over lønforholdene på vores område: Vi har drøftet dette med Maibrit Berlau og DS
chefforhandler Dorte Gotthjælp Nielsen. Dorte deltager her på generalforsamlingen og hun vil
fremlægge et notat som vi kan drøfte.
Således har vi arbejdet med de fremtidige opgaver og fokusområder fra generalforsamlingen i
2015:
•
•
•
•
•
•

Revidering af hjemmesiden.
Overblik over lønforholdene på området.
Vi ønsker et møde med Niels og Henrik, hvor vi drøfter historien og udviklingen på
familiebehandlingsområdet.
Hvad sker der organisatorisk på vores område
Hvor vil vi gerne hen?
Skrive en artikel om Familiehusenes historie og hvad vi ser der sker på området til
”Socialrådgiveren”

•
•
•

Derudover har vi afviklet et Fyraftensarrangement i samarbejde med region Øst og har
planlagt et med region Nord i efteråret. 26.10.16
Og hvad skal vi have fokus på fremadrettet?
Hvordan skal vi nå ud til medlemmerne?

På baggrund af denne beretning vil jeg gerne invitere til en drøftelse.
Mette R Westergaard,
formand for Faggruppen Familiebehandling

