
Faggrupppen for Skole- og Dagtilbuds-socialrådgivere  10-09-2017 
 

Referat til bestyrelsesmøde 
 
Tidspunkt: Fredag d. 10. november kl. 10-14.30 
 
Sted: DS, Toldbodgade 19B, 1253 København K  
 
Deltagere: Katja Nørgaard, Rebecha Foged, Michelle Aarup Kristensen, Charlotte Vindeløv og Birthe 

Jacobsen 
 
Referent:  Katja Nørgaard  
 
 

Kl. Punkt  

10.00-11.00 1 Temadage i Sverige (fælles punkt – se gerne sidste referat!):  
Dato: den 8. - 9. januar 2018 
 
Egenbetaling: Symbolsk beløb: 200kr - selv afholde transport  
 
Overnatning:  
Park Inn i Malmø:  
Overnatning (15 værelser, plads til to gæster pr værelse) – incl. morgenmad 
Incl. Middag mandag 8. januar (2 retter incl. 2 glas vin) 
Incl. Konferencerum tirsdag 9. januar (formiddagskaffe, frokost og 
eftermiddagskaffe) 
  
I alt: 39.125 SEK (= ca 30.395 DKK) 
 
Bestilling af diverse forplejning mv. 
Tilmeldingsfrist: torsdag den 7. december - Charlotte undersøger sammen med Søs 
fra DS, hvordan det skal gøres 
 
Vingave til dem, som vi kan besøge 
Aftaler:  
Charlotte forsøger at skabe kontakt til skolerne i Malmø  
Vingave? Evt. Vinkartoner med DS logo – Charlotte undersøger muligheden  
 
Hvad vil vi vide? Udfærdig program for dagene…. 
Brainstorm på ”hvad vil vi vide”:  

 Hvilke rammer i forhold til at være underlagt som 
skolesocialrådgivere f.eks. temaer  

 Ressourcer til det sociale arbejde på skolerne  

 Organisering - fordele og ulemper –  

 Ses de i grupper - fællesskab med? Fordele og ulemper - flerfaglige fordele 
og ulemper - herunder vedligeholdelse af egen faglighed  

 Sociale problemstillinger - hvad går igen  

 Samarbejde med frivillige organisationer?  

 Hvilket forarbejde lå der forinden, der blev lovgivet omkring 
skolesocialrådgivere - fordele og ulemper  
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Foreløbigt Program:  
Ankomst den 8. januar kl. 11.00:  
Mødes på en af de skoler, som vi har fået aftale med kl. 11 - eller mødes på 
hotellet?  
Grupper - antal i forhold til antal skoler, som vi får kontakt til - 6 
femmandsgrupper? Eller 5 mandegrupper - Afhængig af hvor mange skoler  
Evt. 11 - 15  
 
Evt. sandwich med til frokost den første dag - evt. Fra Roskilde - inviteret til at 
spise i deres kantine  
 
Evt. mødes efterfølgende på en cafe for opsamling, check-in 
 
Spisning: 
 
Om aftenen: Fælles? Aktivitet/ arrangement - ryster sammen evt. menneskebingo  
Evt. Drink?  
 
Evt. Bestyrelsen mødes om aftenen for at planlægge  
 
2. Dag den 9. januar 
Start kl. 9.00 -12 
Vidensdeling ud fra besøg  
Evt. oplæg  
 
Debat: 13 - 14.30 
Hvor er Sverige anderledes end hvordan det er hos os i Danmark  
Hvad skal vi tage med os hjem - og hvad skal bestyrelsen eventuelt arbejde videre 
med  
 
Konferencerum - til eftermiddagskage   
 
På gensyn:  
Udmelding på FB, mail mv. 
 

11.00-11.30 2 Tema til generalforsamlingsdagen? (ca. fra kl. 10-12…) 

 Samtaleteknikker - at være i dialog - konsulative funktion  

 Underretninger - vold overgreb  

 Digital dannelse  

 Familierådslagning  
 
Går med:  

 Digital dannelse - Forråelse i sproget  
Centret for digital pædagogik - Jonas Ravn - Charlotte kontakter dem for at 
undersøge om de kan  
Evt. Opmærksomhed på om der skal søges en ekstra bevilling ud fra Aktivitetspulje  
 

11.30-12.00 3 Vore erfaringer med samarbejdet på tværs af organisationer i forhold til de udsatte 
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familier (Katja) 
 
Brainstorm på inputs 
 

12.00-12.45  Frokost 
 

12.45-13.00 4 Erfa-/netværks-grupperne – hvad har vi fundet ud af? 
Katja har haft kontakt til Kasper fra Roskilde, og netværksgruppen på Sjælland 
består af Ballerup, Helsingør, Furesø, Holbæk, Køge, Halsnæs, Allerød og Lyngby-
Taarbæk.  
Kasper vil tage kontakt til Lyngby-Taarbæk, da det var dem, der skulle planlægge 
næste netværksgruppe. 
 

13.00-14.00 5 Besøg af Katrin Leicht Schnohr og Anne Tandrup - dialog i forhold til Udkast til 
Diplommodul under den Sociale diplomuddannelse  
 
Tidsperspektiv i forhold til at udbyde det – August 2018 
Vil koste 10.900. - kompetencefonden 80 procent  
Der laves oplæg som kan bredes ud 
 

14.00-14.15 8 Økonomi i faggruppen (Katja) 
Status Rest bevilling 2017 er kr. 36.875,41 kr 
 

14.15-14.30 9 Evt.  
 

 
Referent Katja Nørgaard  


