
Generalforsamling i Faggruppen Familiepleje- og tilsynskonsulenter, 
afholdt i Odense, den 10. januar 2018.  
 
Præsentation af faggruppens bestyrelse. 
 
 
Valg af referent 
Jette Hansen valgt som referent. 
 
Ordstyrer Signe Barild. 
 
Formandens beretning. 
Rikke fortalte om faggruppebestyrelsens arbejde i det forgangne år. 
Bestyrelsen mødes 4 gange årligt. 
Der har været en drøftelse med Niels Chr. Barkholdt omkring 
udarbejdelse af kompetenceplan for familieplejekonsulenter. En 
mulighed for os for at tydeliggøre vores funktioner og ikke mindst 
vores betydning inden for familieplejeområdet. Vores faglighed, vores 
efteruddannelser m.m.  
 
Samarbejdet med SL omkring temadage og konference er definitivt 
slut. 
 
Rikke og Jes deltaget sammen med andre faggrupper - hvordan styrke 
hinanden. Godt med erfaringsudveksling mellem 
bestyrelsesmedlemmerne denne dag.  
Organisering af faglige fællesskaber. 
Faggruppeuddannelse: Rikke og Jes igang.  
Temadag i maj 17 med Svend Brinckmann samt denne temadag om 
KEEP. 
 
Kassererens beretning 
Susan uddeler regnskab. 
De fleste udgifter til bestyrelsesmøder er transportudgifter. 
Største udgift  
Overskud på regnskabet ansøgt aktivitetsudvalget. 



 
Regnskabet godkendt. 
 
Som det fremgår af dagsordenen, foreslår bestyrelsen, at faggruppen 
deler sig således, at det bliver en faggruppe kun for 
familieplejekonsulenter, og at tilsynskonsulenterne opretter egen 
faggruppe, hvis dette ønskes. 
Flere kommentarer fra salen omkring en opsplitning. 
Delte opfattelser også blandt tilsynskonsulenter. Enighed om 
afstemning. 
 
Afstemning om opdeling i to faggrupper. 
15 stemmer for  
5 stemmer mod. 
 
Faggruppen fortsætter som Faggruppen Familieplejekonsulenter. Dog 
kan andre end familieplejekonsulenter fortsat være medlem. 
 
Input til områder i faggruppebestyrelsesarbejdet.  
 
Mailliste ønskes udsendt med nyheder . Dette undersøges om det er en 
mulighed. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Jette Hansen, Rikke Nørholt Samson, Susan Tims, Signe Barild 
opstillede påny. Alle modtog genvalg. 
To nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind. 
Jes trådt ud ved sidste bestyrelsesmøde. 
 
Susanne Ryttov, familieplejekonsulent fra Svendborg valgt ind samt 
Gitte Worm, netværkskonsulent ved Københavns kommune valgt ind.  
 
Susanne.ryttov@svendborg.dk 
Susanneryttov@hotmail.com 
 
30176590 Arbejdsmobil 
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51926244 privat 
 
Gitte Worm, netværkskonsulent, Københavns kommune BBU - VVK 
Ws87@sof.kk.dk 
Mobil 27151872 arbejde 
Priv.    41354189 
 
Der afholdes møde i faggruppens bestyrelse i København medio 
februar 18.  
Her fordeles posterne. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 15.30. 
 
Ref.: Jette Hansen  
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