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Intro: 
 
Seminar: 
Traditionen tro er der blevet afholdt to seminar årligt i faggruppen. 
Alle seminarer er godt besøgt og temaerne blev valgt af arrangørgruppen og afspejlede de 
socialpolitiske emner, som optog de enkelte lokalgrupper. 
Bestyrelsen har desværre haft nogle udfordringer i forhold til at specielt Sjælland (uden for 
hovedstaden) har meldt forfald på deres tur til at arrangere seminar. Dette afspejler ikke 
manglende vilje, men de manglende ressourcer i en travl hverdag. 
Heldigvis tog en lille arbejdsgruppe handsken op og lavede et fint seminar på Jørlunde ved 
Slangerup – og tak for det. 
 
Efteråret 2016 var det Københavner gruppen, som blandet andet tog os på speededating i 
forhold til at lære vores kollegaer ude i landet at kende. Foråret 2017 var vi det 
Nord/midtjyske ved Skejby. 
Efteråret var vi som sagt i Slangerup.  
Foråret 2018 var vi igen på Smålandshavet ned ved Karrebæksminde. 
Seminarerne er et vigtigt omdrejningspunkt for vores faggruppe. Derfor er det så vigtigt, at 
der er nogen, der har lysten og energien til at arrangere dem. Men vi ved godt, at det kan 
være svært i en travl hverdag, at prioritere planlægning af et kommende seminar. 
Vi kan som bestyrelse kun opfordre til, at man deltager aktivt i planlægningen af seminarierne, 
da vi har brug for dette forum til networkning, faglige input og refleksion. 
 
Temadag: 
Der har i den forgangene periode ikke været afholdt nogen temadag.  
Men bare rolig jeg ved at Fyn har noget på tegnebrættet. 
Men hvis i tænker, at der mangler noget eller der er emner i godt kunne tænke jer at lære 
mere om, så skal i ikke holde jer tilbage. 
Såfremt I har brug for hjælp til planlægning, økonomisk vejledning m.m. stiller bestyrelsen sig 
gerne til rådighed. 
 
Bestyrelsen: 
Vi afholder som udgangspunkt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året.  
Møderne har omhandlet samarbejdet med DS, faggruppens økonomi, drøftelser af emner til 
temadage samt generelle drøftelser af samfundsmæssige og socialpolitiske emner, som har 
optaget os. 
 
Referaterne er tilgængelig på DS’ hjemmeside. 
 
Vi har i bestyrelsen haft løbende kontakt til DS, både hvad angår det økonomiske grundlag for 
faggruppen og medlemslister, men også i forhold til, at DS har lanceret en ny uddannelse for 
faggruppebestyrelser, som Lisbeth Byg som den første af bestyrelsesmedlemmerne har 
deltaget i. Fokus her er på, hvordan vi bruger faggrupperne politisk samt støtter op om vores 
medlemmer. 
Vi deltager på de årlige Formandsmøder og får der vendt nogle af de spørgsmål, der trænger 
sig på inden for vores fag samt samarbejdet ml. DS og faggrupper, faggrupperne imellem 
samt sparring ift., hvordan vi driver de enkelte faggrupper. 
Stephan og jeg har haft møde med DS, hvor vi har fortalt om vores unikke velfungerende 
faggruppe med engagerende og indignerede socialrådgivere og om den måde vi hjælper 
hinanden på via vores mailliste. 



 
Hvor står vi i dag: 
 
For 2 år siden var vi 186 medlemmer, i dag er vi 176.  
Dette fald skyldes ikke nødvendigvis, at der er blevet færre socialrådgiver i fagbevægelsen, 
men hvad er så forklaringen? En del af forklaringen skyldes, at der ved gennemgang af listen 
er fundet nogle medlemmer, som ikke er ansat i fagbevægelsen. 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen opfordrer til, at man ude lokalt rekrutterer nye medlemmer. Vi tror på, at der er 
kollegaer – gode socialrådgiver, som uvist af hvilken årsag ikke har fået øje på faggruppen. 
 
For når jeg ser ud over forsamlingen til vores seminarie, så kommer hver gang nye mennesker 
til. OG det er rigtig dejlig. 
 
Bestyrelsen beretning sættes hermed til afstemning. 
 
 
  

 
 


