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Arrangementer 
i efteråret 2017

FAMILIEPLEJERNES DAG

Samarbejdet mellem kommune og familieplejere

Fredag 1. september kl. 9.00-13.00

Rødding Centret 

Søndergyden 15, Rødding 

Læs mere side 2

Styrket samarbejde med pårørende 

Ved Hanne Gullestrup 

Onsdag 6. september kl. 18.30-21.30

Hotel Europa 

H P Hansens Gade 10, Aabenraa

Læs mere side 3 

Myter, misforståelser og skader i psykiatrien 

Ved Peter C. Gøtzsche 

Mandag 2. oktober kl. 18.30-21.30

Scandic Kolding 

Kokholm 2, Kolding

Læs mere side 3

Den socialpædagogiske indsats over for 

borgere med demens

Ved Kjeld Høgsbro 

Onsdag 8. november kl. 18.30-21.30

Esbjerg Conference Hotel 

Stormgade 200, Esbjerg

Læs mere side 4

Uledsagede flygtningebørn og -unge

Ved Tina Ammundsen 

Onsdag 6. december kl. 18.30-21.30

Scandic Kolding 

Kokholm 2, Kolding

Læs mere side 4 

Medlemsmøder 
med fokus på faget

I Socialpædagogernes Landsforbund har vi fokus på det, 

vi kalder Socialpædagogerne i fremtiden. Det indebærer 

mange aktiviteter, der skal være med til at højne trivslen på 

arbejdspladsen – stærkere kernefaglighed og bedre løn- og 

arbejdsvilkår. For hvis vi ikke i tilstrækkelig grad kan udfolde 

vores kernefaglighed i de rammer, der bliver stillet til rådig-

hed for at løse opgaverne, kommer vores trivsel på jobbet 

under pres.

Blandt andet derfor er det vigtigt at styrke italesættelsen af 

vores socialpædagogiske kernefaglighed, så vi kan redegøre 

for ”mellemregningerne” bag de resultater, vi opnår, over for 

dem, der beslutter de rammer og ressourcer, der afsættes til 

omsorgen for de udsatte grupper i samfundet. I 2017 – som 

jo er valgår i kommunerne – har vi besluttet at styrke dette 

arbejde.

Kredsens mangeårige tradition med at tilbyde faglige med-

lemsmøder er med til at udvikle og styrke vores faglige iden-

titet og vores kernefaglighed. Vi gør det, fordi faglighed, 

trivsel og arbejdsmiljø hænger sammen og er hinandens 

forudsætninger. Kreds Sydjylland inviterer også i 2017 til en 

række faglige medlemsmøder, og i dette program kan du få 

et overblik over de spændende arrangementer i efteråret.

På kongressen blev beslutningspapiret Synlig og proaktiv  

– i dialog med beslutningstagerne og ud på arbejds-

pladserne vedtaget. Et af fokusområderne er Nye jobarenaer 

for socialpædagoger. Det sætter vi også fokus på ved tre af 

arrangementerne i dette program.

Fyraftensmøderne skal komme flest mulige medlemmer til 

gode, og derfor arrangeres møderne rundt i vores geografi-

ske område. Det er ikke sikkert, at netop de møder, du kunne 

tænke dig at deltage i, finder sted i nærheden af dig. Allige-

vel vil vi opfordre dig til at fylde bilen 

med kolleger og deltage i møderne, så 

I sammen kan få en god kollegial aften 

med spændende oplæg og diskussio-

ner. God fornøjelse!

Finn Harald Rasmussen

kredsformand



FAMILIEPLEJERNES DAG

Samarbejdet mellem kommune 
og familieplejere

Fredag 1. september kl. 9.00-13.00

Rødding Centret 

Søndergyden 15, Rødding 

Paneldebat med fem kommunalpolitikere. Når børn og unge 

anbringes uden for hjemmet, benytter kommunerne i stigen-

de grad familiepleje frem for dyrere døgninstitutioner. 

Det stiller øgede krav til familieplejernes faglighed og evner 

til at tackle børn og unge med ”tungere” problemstillinger 

end tidligere. 

Samtidig er familieplejen fortsat præget af større usikkerhed 

omkring løn- og arbejdsforhold end andre socialpædagogi-

ske arbejdsområder. Det skyldes, at det trods vedvarende 

pres fra Socialpædagogerne fortsat ikke er lykkedes at få en 

overenskomst på området. 

Vi vil benytte Familieplejernes dag til at drøfte familieple-

jernes forhold – herunder hvad man i kommunerne gør for 

familieplejerne, og hvordan vi får samarbejdet mellem fami-

lieplejere og kommune til at fungere bedst muligt. 

Erik Lorenzen 

(Fælleslisten), Sønderborg, 

formand for Børne- og 

uddannelsesudvalget. 

Stig Leerbeck 

(Venstre), Varde, 

medlem af Udvalget for 

Børn og Undervisning. 

Kris Jensen Skriver 

(Socialdemokratiet), Billund, 

næstformand for Børne- og 

kulturudvalget.

Kristina Jørgensen 

(Dansk Folkeparti), Kolding, 

næstformand for Børne- og 

Uddannelsesudvalget.

Anni Grimm (Dansk Folkeparti), 

Vejen, næstformand for Børn- og 

ungeudvalget.

Fagområde: Familiepleje. 

NB. I forbindelse med arrangementet holdes årsmøde for  

familieplejerne fra kl. 9.00-11.00. indkaldelse hertil samt 

dagsorden m.v. udsendes særskilt pr. mail til familieplejere, 

der er medlemmer af Socialpædagogerne Sydjylland

Fem politikere fra forskellige kommuner i kredsen har sagt ja 

til at deltage i en spændende paneldebat om emnet. Kom og 

hør, hvad de har at sige – og bland dig i debatten. 

Kredsformand Finn Harald Rasmussen vil fungere som ord-

styrer. 

De fem kommunalpolitikere er: 

Indbydelse og tilmelding

De enkelte arrangementer i dette aktivitetsprogram 

bliver annonceret i Socialpædagogen, og indbydelse 

sendes ud til vores tillidsrepræsentanter pr. mail. Tilmel-

dingsfrist vil fremgå af indbydelsen.

Arrangementerne er for medlemmer af Socialpædago-

gerne Sydjylland. 

Medbring et print af bekræftelsen på din tilmelding, da 

den fungerer som dokumentation. 

Vigtigt … 

Meld afbud, hvis du bliver forhindret. Der er stor efter-

spørgsel på arrangementerne og et begrænset antal 

deltagere. Hvis du glemmer at melde afbud, optager du 

plads for en kollega, der gerne ville have været med.

Det er gratis at deltage.



Myter, misforståelser 
og skader i psykiatrien 

Mandag 2.  oktober kl. 18.30-21.30

Scandic Kolding 

Kokholm 2, Kolding        

Oplæg ved Peter C. Gøtzsche. I den biologiske psykiatri, der 

har over 50 år på bagen, var håbet, at man kunne udvikle spe-

cifikke diagnoser og lægemidler og derved gøre folk raske. 

Flere og flere erkender nu, at det har været en katastrofe for 

patienterne. Hverken diagnoser eller medicin er specifikke, 

og den voldsomme overdiagnostik og overbehandling har 

gjort ondt værre. 

Det store forbrug af psykofarmaka gør langt større skade 

end gavn. Vi har derfor brug for en revolution i psykiatrien, 

hvor fokus ikke er på diagnoser og medicin, men på de en-

kelte mennesker problemer og styrker, og hvordan vi bedst 

kan hjælpe patienterne med psykosociale foranstaltninger, 

herunder psykoterapi, og med minimalt brug af medicin.

De mange myter, der har bidraget til at opretholde en for-

fejlet strategi i så mange år, krakelerer i Danmark og i hele 

verden. Der er tegn på, at vi er på rette vej, men det går for 

langsomt, og der er stor modvilje fra dem, der har det over-

ordnede ansvar for psykiatrien, og som ikke ser – eller lukker 

øjnene for – de dødsfald og kroniske skader, de har forvoldt 

med medicinen. 

Peter C. Gøtzsche er overlæge, dr. med. og professor. Uddan-

net cand. scient. i biologi og kemi og blev siden læge med 

speciale i intern medicin. Arbejdede i en række år i medici-

nalindustrien og derefter på københavnske hospitaler. Var 

i 1993 med til at stifte Cochrane-samarbejdet og etablerede 

Det Nordiske Cochrane Center, som han siden har været di-

rektør for. I 2010 udnævnt til professor på Institut for Klinisk 

Medicin, Københavns Universitet. Har 

bl.a. skrevet bøgerne ”Dødelig medicin 

og organiseret kriminalitet – Hvordan 

medicinalindustrien har korrumperet 

sundhedsvæsenet” (People’s Press, 

2013) og ”Dødelig psykiatri og organise-

ret fornægtelse” (People’s Press, 2015). 

Fagområde: Psykiatri. 

Styrket samarbejde 
med pårørende 

Onsdag 6. september 

kl. 18.30-21.30

Hotel Europa 

H P Hansens Gade 10, 

Aabenraa

Oplæg ved Hanne Gullestrup. Tværprofessionelt samarbejde 

er nødvendigt for at lykkes med kerneopgaven. Vi tilstræber 

at se barnet eller borgeren i et helhedsperspektiv og komme 

hele vejen rundt om faglige problemstillinger og udfordrin-

ger for at yde den bedst tænkelige service.

Kan man forestille sig, at pårørende ikke blot informeres og 

involveres, men deltager ligeværdigt i det tværprofessionel-

le samarbejde?

Hvordan gør man pårørende til medspillere og fremkalder 

de ressourcer i samarbejdet, som skaber en endnu bedre hel-

hedsløsning for barnet eller borgeren? 

Hvordan ser man udviklings- og læringspotentialet i de kon-

flikter, der uundgåeligt vil opstå i samspillet og kommunika-

tionen med pårørende?

Det er temaet for aftenens foredrag.

Hanne Gullestrup er pårørende og selv-

stændig konsulent. Hun begyndte for al-

vor at forholde sig til pårørendeproble-

matikker, da hun selv blev pårørende. 

Først til en datter med en svær psykisk 

lidelse, der i sit 15 år lange sygdomsfor-

løb bl.a. var indlagt fire år på voksen-

psykiatrisk afdeling og boede tre år i et 

psykiatrisk botilbud (er helt rask i dag). 

Dernæst til en søn, der for 12 år siden fik svære hjerneskader 

ved en trafikulykke og gennem seks års intens rehabilitering 

nåede i mål med ”eget liv i egen bolig”. Udgav i maj 2016 lære-

bogen ”Pårørende på tværs – Pårørende som deltagere i det 

tværprofessionelle arbejde” (Munksgaard). Bogen er målret-

tet velfærdsmedarbejdere og giver inspiration til at afdække 

og bruge pårørendes ressourcer konstruktivt. Hanne Gulle-

strup arbejder desuden med selvmordsforebyggende første-

hjælp og støtte til unge med selvskadende adfærd. Læs mere 

på www.gk-konsulenterne.dk.

Fagområde: Alle. 
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Den socialpædagogiske 
indsats over for borgere 
med demens

Onsdag 8. november kl. 18.30-21.30

Esbjerg Conference Hotel, Stormgade 200, Esbjerg

Kjeld Høgsbro præsenterer resultaterne af sin undersøgelse 

af arbejdet på boenheder for mennesker med demens og 

særlige former for udfordrende adfærd. Undersøgelsen om-

fattede to udvalgte boenheder, men har interesse for alle, 

der er berørt af disse problemstillinger. 

Oplægget diskuterer de relevante sociologiske teorier for 

forståelsen af demensrelaterede problemer. Desuden beskri-

ver det den livsverden, som udvikler sig i samspillet mellem 

beboere og personale, og indkredser de ledelsesmæssige ud-

fordringer i tilknytning til arbejdet. 

Forskerne har fulgt boenhederne i et år med interview og ob-

servationer og dermed fået overblik over beboernes verden 

og indsigt i de professionelle dilemmaer i arbejdet. Bogen, 

der blev udgivet i forbindelse med undersøgelsen, beskriver 

både det konkrete daglige 

samspil mellem beboere og 

personale og de udefra 

kommende 

påvirkninger i form af 

de krav og betingelser, 

der knytter sig til ledelse 

og samarbejde inden 

for det samlede regionale 

tilbud.

Kjeld Høgsbro er professor i socialt ar-

bejde ved Aalborg Universitet. Hans 

forskning drejer sig om de sociale til-

bud til særligt udsatte grupper, f.eks. 

mennesker med sindslidelser, udvik-

lingsforstyrrelser, misbrug, traumatiske 

hjerneskader, demens og svære fysiske 

funktionsnedsættelser. Han fokuserer 

især på forholdet mellem de institu-

tionelle tilbud og menneskers personlige udvikling samt 

forskellige principper for styring og regulering af de sociale 

tilbud. Blandt hans seneste publikationer om forsknings- og 

udredningsprojekter på området kan nævnes ”Arbejdsbelast-

ninger og pædagogiske udfordringer i specialpædagogiske 

boenheder” (2012), ”ADHD-problematikkens sociale aspek-

ter” (2013) og ”Demensproblematikken” (2015).

Fagområde: Alle.

Uledsagede 
flygtningebørn 
og -unge

Onsdag 6. december kl. 18.30-21.30

Scandic Kolding 

Kokholm 2, Kolding

Tina Ammundsen fortæller om primære og sekundære trau-

mer hos uledsagede flygtningebørn, hvordan traumer og 

savn kan påvirke reaktioner og følelser i et hverdagsliv, og 

hvordan de voksne, der er omkring traumeramte børn og 

unge, kan blive påvirket.

Hun vil også beskrive kamp-, flugt- og frysreaktioner hos 

børn og unge, og hvad man som fagperson særligt skal være 

opmærksom på i forhold til eksempelvis sorg, høj aktivitet, 

manglende vitalitet, dissociation, aggression, søvn og angst.

 

Endelig vil Tina Ammundsen komme med sine bud på, hvad 

man som fagperson kan gøre for at yde passende støtte og 

samtidig stille passende krav til det enkelte barn og den en-

kelte teenager i hverdagslivet.   

Tina Ammundsen er uddannet social-

pædagog fra Esbjerg Seminarium i 1991. 

Hun har i en årrække arbejdet med unge 

på døgninstitutioner, inden hun uddan-

nede sig til familieterapeut. Har siden 

1996 arbejdet med udsatte familier og 

de seneste 14 år med traumatiserede 

flygtningefamilier i et tværfagligt team. 

Hun er uddannet chok-traumeterapeut 

og startede 1. januar 2017 sin egen praksis i traumebehand-

ling. Læs mere på: 

www.Linkedin.com/in/kompaskonsult-traumebehandling.

Fagområde: Børn og unge – Alle.


