
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen for socialrådgivere på 
kvindekrisecentre afholdt den 7.november i København  

 

Deltagere: Dan (Svendebjerggård), Mai (RED Safehouse), Mathilde 
(Kvindehjemmet), Gitte (Hillerød Krisecenter), Lonni (Danner), Stine (Herfølge Krisecenter)  

 

1. Præsentation af bestyrelsen 

2. Opfølgning  

a. Vi vil gerne prioritere det fælles faggruppemøde arrangeret af DS for 
faggruppeformænd, eller en anden repræsentant fra faggruppebestyrelsen, afholdes igen i 
2017. Så snart datoen meldes ud, koordineres det hvem der tager med. 

b. DS repræsentantskabsmøde 2016 afholdes i år i Århus. Faggrupperne er inviteret. 
Mai fra bestyrelsen deltager med Region Øst. Muligvis kan Lonni deltage fredag, hvis logistik 
mv. tillader det.  

c. Økonomi; Faggruppens midler, inkl. tilskud fra aktivitetspuljen rakte til et super 
godt seminar med tilhørende Generalforsamling.  Det vi har retur på faggruppens konto går 
ved årets udgang retur til DS. 

Det besluttes: der ansøges om tilskud til aktivitet ved 2. runde af uddeling (obs: april/maj) – 
dette drøftes videre på bestyrelsesmøde i det nye år. 

 

3. Input til arrangementer i regionerne 2017: Det foreslås, at der afholdes 
arrangementer der behandler kontanthjælpsloftet som et fælles tema. Konsekvenserne af 
dette berører socialrådgivere på tværs af faggrupper og derfor vil det være oplagt med 
arrangementer der belyser forskellige perspektiver og handlerum. 

 

4. Socialrådgiverdage 2017: Faggruppen vil gerne byde ind med en workshop eller 
lign. Udover faggruppereceptionen. Dette drøftes videre på et møde i det nye år. 

 

a. ”Viden om vold” som er et særligt kompetenceområde / ”vold som videns felt” 
tydelighed omkring socialfaglighed på dette område er foreslået som et tema. Dette for at 
sætte fokus på den særlige viden og erfaring med konsekvenser af volden og dennes 
betydning i det sociale arbejde. Vi har brug for at være fagligt skarpe i vores formulering af 
viden og socialfaglige indsatser. 

 

5. Krisecentererklæringer: Bestyrelsen drøftede hvad der sker i det videre arbejde 
med krisecentererklæringer, det planlagte arbejde mellem LOKK og Statsforvaltning. 
Drøftelsen er særligt aktuel i lyset af, at LOKK ser ud til at skulle lukke og dermed går det 
arbejde tabt.  

- Hvordan sikrer vi en fælles tilgang i samarbejdet med statsforvaltning mv. hvis 
der ikke er en fælles koordinering i arbejdsgange gennem LOKK. 



- Der er behov for revision af krisecentererklæringen. Der er uklarhed over, i 
hvilket forum dette arbejde forsættes henne, hvis LOKK lukker. 

 

6. Satspuljefordelingen til området ”vold i nære relationer”. Henrik Egelund deltog 
under denne drøftelse. 

Konklusionen blev, at der er to aktuelle diskussioner: 

- Det samråd der har været om manglende pladser på krisecentre, og det nye 
samråd i december. Der bliver henvist belægningsprocenter, som faggruppen finder 
problematisk, da den gennemsnitlige belægningsprocent ikke giver et retvisende billede af de 
samlede antal henvendelser, indskrivninger og afvisninger som krisecentrene har. Derudover 
skal krisecentrene fungerer som et akutberedskab for voldsramte kvinder og familier. Det 
betyder, at det aldrig kan være et mål med 100 % belægning, da det vil betyde, at 
akutberedskabet er ikke eksisterende. 

- LOKK’s nuværende situation og risikoen for, at den faglige viden og de 
kompetencer som er opbygget i LOKK gennem krisecentrenes samarbejde vil forsvinde, hvis 
driften af LOKK ikke får politisk opbakning.  

 

7. Oplæg om fremtidens faggruppe/den gode faggruppe v. Mette Berthelsen og Søs 
(Dan, Mathilde og Gitte deltog i dette punkt) 

Søs og Mette orienterer om, at der i DS er ønske om at styrke de forskellige faggrupper og 
udvide mulighederne for at kunne bruge sin faggruppe på forskellige måder ud over at være 
del af bestyrelserne. 

 

De ønsker i den forbindelse at høre eventuelle ideer og holdninger til hvordan vi ser, at 
faggrupperne understøttes bedst, hvordan man kan gøre det mere attraktivt at arbejde i 
faggrupperne og skabe mere aktivitet. 

  

 

Af ideer til dette blev drøftet: 

 

• Styrkelse af fællesskaberne, kendskab til hinandens krisecenter samt metoder og 
praksis.  

 

• Synliggørelse og udbredelse af kendskabet til faggrupperne samt 
faggruppebestyrelsernes arbejde ved f.eks nyhedsbrev. 

 

• Kan der laves et kompetencekartotek i forhold til alle medlemmer. Kan flere 
medlemmer blive aktive i forhold til "sagen" når man kan byde ind med det man synes man er 
god til og kan overskue. 



 

• Aktiviteter af forskellig faglig karakter med temaer som: hvordan påvirkes jeg af 
mit arbejde? Kontanthjælpsloftets indflydelse på voldsramte familier? Forældreansvarsloven? 
Det kontaktbevarende samvær? Voldens effekter på børns udvikling og fremtid? Voldens 
effekter på de voksne? 

• Herunder talte vi også om muligheder for at afholde fælles faglige temadage på 
tværs af faggrupper men i regionsregi. Det blev nævnt, at det evt. kunne være muligt, at en 
faggruppe sammensatte et program, der kunne genbruges i de øvrige regioner. Dette for at 
udnytte midlerne bedst muligt samt at aktiviteterne kommer tættere på geografisk.  

Endvidere blev der talt om, at DS overvejer at lave en uddannelse for bestyrelsesmedlemmer i 
de enkelte faggrupper. Vi talte om, at en til to arbejdsdage ville være realistisk. Der blev 
drøftet muligheden for, at DS kunne betale for disse to dage. Uddannelsen kunne fx fokusere 
på  

rammerne for at arbejde i en bestyrelse (hvilke regler og rammer er vi underlagt, og hvad 
arbejdet indebærer/giver mulighed for, hvordan der eksempelvis kan svares på høringsbreve 
og metoder til det). Endvidere en uddannelse i eksempelvis at være kasserer m.m. 

 

 


