
Referat fra Faggruppen Familieplejes generalforsamling 

Afholdt i Odense den 28. maj 2019 

 

1. Valg af referent  

Susan Tims blev valgt. 

2. Valg af ordstyrer  

Jens Birkegård blev valgt. 

3. Godkendelse af dagsordenen  

Blev godkendt. 

4. Formandens beretning  

Rikke fortalte om bestyrelsens arbejde gennem året.  

Der har været afholdt en temadag ang. KEEP, hvor der også var generalforsamling og vi fik 

valgt 2 nye ind i bestyrelsen. Desværre har året været hårdt for bestyrelsen, idet to 

medlemmer er trådt ud pga. af for stort arbejdspres samt et medlem er på pause pga. 

sygdom.  Aktuelt er vi kun Rikke og undertegnede, samt Gitte Worm, som er forhindret i at 

deltage i generalforsamlingen. 

Vi holder møder 3 gange i løbet af året, hvor vi bl.a. har arbejdet med kompetenceprofil. Det 

er svært da vi arbejder meget forskelligt i Kommunerne rundt om i landet, men vi prøver at få 

den til at handle om, hvad vi kvalitetsmæssig kan byde ind med som familieplejekonsulenter. 

Formålet er at profilere sig, så kommuner kan forstå vores værd.  Hvad er det der gør os 

nødvendige i kommunerne. Hvad gør vi, som sagsbehandleren ikke kan gøre. 

Thilde gav via sin temadag forrige år mange input til kompetenceprofilen. 

LOS har lige lavet 10 anbefalinger, hvor af en af dem går på, at alle kommuner bør have 

anbringelser/familieplejekonsulenter. 

Dejligt, hvis nogen kunne byde ind ad hoc i forhold til at få udarbejdet den, da vi ikke aktuelt 

har ressourcer i gruppen til ret meget.  

Ellers må den ligge og afvente, at vi igen har flere ressourcer i bestyrelsen. 

Vi har ikke talt med vores nye formand eller næstformand endnu. Men haft hjælp fra Mette og 

Søs. De er meget hjælpsomme. 

5. Kasserens beretning  

Undertegnede gennemgår regnskabet og det godkendes. 



6. Drøftelse af faggruppens arbejde og fremtid.  

Da vi aktuelt ligger underdrejede, bliver niveauet en enkelt temadag om året og så må vi se, 

hvad der ellers er overskud til.  

Der kommer forslag om at lave noget om ”tæt opstartsforløb” for nye plejeforældre. 

Bestyrelsen kan fortælle, at det var meningen, at der skulle have været kommet nogen til 

temadagen, men desværre var det ikke muligt at skaffe nogen, da alle som arbejdede med 

det, skulle til en fælles evaluering af pilotprojektet. 

Bestyrelsen har lidt udfordringer med at vide, hvad der er relevant et ½ år frem, da vi er nød 

til at planlægge i god tid. Derfor ved vi ikke, hvem der ellers udbyder kurser med samme 

indhold. F.eks. i forhold til Henriette Misser, så har hun været brugt til mange på mange kurser 

i løbet af det sidste halve år, hvilket er rigtig ærgerligt, fordi de folk, som har hørt hende andre 

steder i sagens natur bliver væk.  

7. Valg til faggruppebestyrelsen.  

Jette er fortsat på pause, Rikke, Gitte og Susan arbejder videre. 

Anne Jørgensen, Assens Kommune. anjor@assens.dk går ind i bestyrelsen. 

8. Evt. 

Forslag om, at man evt. udlodder en billet til deltagelse i Socialrådgiverdage blandt dem som 

deltager i generalforsamlingen næste år, så flere bliver. Mange følges med kollegaer som er SL 

´er og derfor bliver de ikke. 

Referent: Susan Tims 
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