Referat fra møde i bestyrelsen for faggruppen ”Familiebehandling”
Mødet blev holdt som telefonmøde den 6. marts 2017.
Til stede fra bestyrelsen: Mette Westergaard og Anette Ørsted.
Dagsorden.
1. Planlægning og afholdelse af generalforsamling, evt. temadag.
2. Opsamling på igangværende aktiviteter.
- Børnefaggruppen. Tilbagemelding fra Anette og fremtidig aktivitet.
3. Svar på henvendelse fra konsulent i DS.
4. Artikel.
5. Deltagelse i formandsmøde for faggrupperne, 19. maj i Odense.
6. Eventuelt.
Planlægning og afholdelse af generalforsamling, evt. temadag.
Vi havde igen en drøftelse af, hvad vi skal gøre ved den situation, at vi ikke har
kontakt til vores medlemmer. Vi vil gerne yde et stykke fagpolitisk arbejde, men ved
reelt ikke, om vi taler på vores egne vene eller på faggruppemedlemmernes vegne.
Vi har en erfaring for, at når det er lykkes at samle medlemmer i faggruppen, så har
der været stor interesse for at udveksle oplysninger om, hvad der ”rør sig” i de
forskellige Familiehuse. Der har ofte ikke været tid nok til denne del.
I lyset af, at det er vores indtryk, at der sker store forandringer i organisering og
arbejdsindholdet i Familiehusene i øjeblikket og at der tidligere har været interesse for
god tid til at informer om og drøfte af, hvad der ”sker” i de andre Familiehuse
besluttes:
At indholdet på næste temadag skal være, at drøfte udviklingen på vores fagområde.
At der skal være god tid til at repræsentanter fra hver enkelt Familiehus skal kunne
fortælle hvad der er vigtigt for dem i øjeblikket, hvordan de ser fremtiden, hvad der er
godt og hvad der er skidt. Måske der kan arbejdes med bevidnende processer.
Vi drøftede, hvorvidt vi skal have en proceskonsulent eller stå for temadagen selv.
Vores overvejelse gik på selv at stå for dagen. Alligevel besluttede vi at bede Vibe
Strøier om at tage denne opgave. Årsagen til beslutningen var, at Vibe tidligere flere
gange med succes har deltaget i temadage i faggruppen. Hun kender
”Familiehusenes historie” og har tidligere været god til at give sine bud på fremtiden.
Det aftales, at Anette kontakter Vibe for at høre om hun vil tage denne opgave.

Opsamling på igangværende aktiviteter.
Anette refererede kort om mødet i Børnefaggruppen. Anette vil gerne deltage
fremover.
Svar på henvendelse fra konsulent i DS.
Mette Bertelsen har henvendt sig til os, idet hun gerne vil deltage en time på et
faggruppemøde. Det aftales, at Mette kontakter Mette for at høre, hvad hun tænker er
hendes rolle i forhold til faggruppen.
Mette vil spørge Mette Bertelsen, om hun vil hjælpe os med det arbejde, der består i
at opsøge vores medlemmer og spørge dem, hvorfor de ikke er aktive ift. gruppen og
om, hvorvidt de ønsker dette fremadrettet.
Artikel.
Vi har tidligere aftalt med Henrik, at han vil spørge en journalist fra DS om at skrive
en artikel på baggrund af et interview. Vi har endnu ikke hørt fra Henrik.
Bodil Burian vil gerne være med i arbejdet 
Vi har talt om følgende stikord for indholdet:
- Hvordan kan vi modernisere Famliehusene og kvalificere indholdet.
- Hvad er det vigtigt for os at ”beholde”.
- Hvilke værdier er vigtige for os?
- Hvilke dele af ”barnet” må ikke ryge ud med badevandet, hvilke dele må
godt ryge ud eller ændres.
- Hvad bekymrer vi os over?
Vi aftalte, at Mette kontakter Henrik om aftalen med en journalist.
Deltagelse i formandsmøde for faggrupperne, 19. maj i Odense.
Anette deltager i mødet.
Eventuelt.
Intet.
Næste møder.
Der er aftalt telefonmøde 20.3.2017.

Referat Anette Ørsted

