
 

Til 
Hans Jørgen Jønsson 
Henrik Lauridsen  
Bjarne Jensen  
Tine Stryhn 
Mie Daverkosen  
Lone Pedersen 
Lone Elin Vestergård  
Søren Skjødt 
Torben Berntsen 
Bo Mollerup 
__________ 
 
Der fremsendes hermed referat fra: 
Bestyrelsesseminar den 22.- 23. januar 2008  
 
Mødested: Hornstrupcentret 
 
Deltagere: Hans Jørgen Jønsson, Henrik Lauridsen, Mie Daverkosen, Tine Theker Stryhn, Søren Skjødt, Bo Mollerup og 
Henrik Kaustrup  
AFBUD: Bjarne Jensen, Lone Pedersen og Lone Elin Vestergård 
Mødetid: 10.00 (start 10.45 (!!) den 22. januar 
Mødevarighed: Mødet afsluttet kl. 14.40 den 23. januar 
 
Mødeleder: Hans Jørgen – Ref. Henrik 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Jørgen Jønsson/Henrik Kaustrup 
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Dagsordenspunkter Kommentarer Referat/synspunkter Beslutninger Princip- 

beslutninger 
1. Godkendelse af referat    Godkendt   
2. Punkter til eventuelt 
   

 Bestyrelsen diskuterede Lone E. Vestergårds mail til 
alle bestyrelsesmedlemmer + sekretariat, hvoraf det 
fremgår, at hun pga. interne opgaver ikke længere 
kan afse tid til bestyrelsesarbejdet og at hun ikke 
genopstiller på GF 2008.01.30(Efterfølgende har LEV 
meddelt, at hun ønsker at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet) 
Alle bestyrelsesmedlemmer var enige i at det var 
beklageligt, at 3 bestyrelsesmedlemmer ikke deltog 
i seminaret  

Såfremt LEV ønsker 
at udtræde af 
bestyrelsen 
indtræder 
Suppleant Søren 
Skjødt i bestyrelsen 
som ordinært 
medlem. 

 

 
3. Siden sidst - herunder opfølgning på tidligere beslutninger 

Hvad Hvornår Hvem Status 30/1 
Undersøge behovet for fagligt forum for småbørns inst. Snarest MD Afventer 
Kontakte Eva fra Koglen mhp FADDs deltagelse i møder i Fagligt forum 
for de sikrede inst. 

Snarest HJJ Afventer 

25. – 26. 
januar 
2007 

Tilpasse forretningsorden med div. nye tiltag Først kommende 
lejlighed 

HKP Afventer 

 
Sagsbehandle turne for partiernes social-ordførere Efterår 2007 BM Afventer 29. – 30. 

august 
2007 

Arrangere forårsmøde (½ del fælles ½ del regionsopdelt) Efter GF ? afventer 

 
Sende NÅR MAN STARTER MED MINUSPOINT til soc ordførerne i FT 
partierne 

 Snarest BM OK, er afsendt 

Udarbejde og lægge på hjemmesiden PIXI udgave af bussagen – set 
fra en advokat synsvinkel 

Inden 
efterårsferien 

BM Afventer 

Sende navne på relevante meningsdannere vedr. området til BM Snarest Alle  Afventer flere 

27. sep 
tember 
2007 

Kontakte Soc. pæd. vedr. artikel om FADDs administration Snarest BM Afventer 
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Nævne muligheden for at kunne fastholde medlemskab af FADD i ny 
organisatorisk ramme - i NYHEDBREV 

- se nyhedsbrev 
dec 2007 

HKP OK  

Overveje nyt navn til FADD (dagtilbud m.m.) 22.-23 jan  På dagsorden 
Tilmelde udvalgte medlemmer til Børnetopmøde i Århus  Selvhenter! OK  
Booke Kolding Fjord til årsmødet 2009  LP Afventer  
Udarbejde katalog over differentierede priser ifm årsmøde/betaling 
(Én pris for årsmødedeltagelse til eller fravalg af overnatning) 

 Vest 
gruppen 

Afventer  

Udarbejde oversigt over samarbejdspartnere (formål, faldgruber, fælles 
interesser m.m.) 

Til seminaret 22/23 
jan 2008 

HKP OK 

Nævne fælles konferencen med SL i Nyhedsbrev og på fadd.dk  HKP OK 
Respons brev til Michael K Svendborg Museum  BM OK 
Lave aftale vedr. fundraising med DS _> Michael Svendborg Museum  BM/HJJ OK – afventer 

MK har fået 
nyt job 

Sende PowerPoint slides fra SLs lederkonference  HJJ Kommer ikke 
Tjekke priser på visitkort  HBL OK + 

medbragt 
Overveje: Etiske retningslinjer for børn/unges medieoptræden 
(udtalelser, charity, gaver m.m.) 

 ?? På dagsorden 

Kontakte alle nærmiljøinst/ børnehjem telefonisk mhp appel om 
deltagelse i seminar 10. januar 2008 

 LP OK 

Udsende Nyhedsbrev  HKP OK 
Evt. Fælles pressemeddelelse (LOS, Børns Vilkår m.fl.)  BM Afventer 
Overvej – at lave netværksgruppe for selvejende/fonds inst. (for medl af 
Dansk Erhverv) 

Til seminaret 22/23 
jan 2008 

HKP På dagsorden 

Tage initiativ til møde med LOS – evt. fælles tema – (anbringelser som 
forebyggelse, rusmidler 

Til seminaret 22/23 
jan 2008 

 Afventer 

Undersøge om Børns Vilkår ønsker at mødes med FADD 
 

Snarest LEV  

Overveje kontingentforhøjelse I løbet af 2008 Best Afventer 

6. 
decem-
ber 
2007 

Lave stordriftsaftale – mødested for årets endags møder  HKP Afventer 
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Dagsordens-
punkter 

Kommentarer Referat/synspunkter Beslutninger Princip- 
beslutninger 

4. GF 2007 
 
 

Godkendelse af referat GF 
Bilag 1: HKPs referat  

• Tjek venligst for evt. 
korrektioner. 

• Særligt BJ vedr. 
kommentarer ifm. 
gennemgang af regnskab 

Vurder hvilke temaer 
medlemmerne ønsker at FADD skal 
arbejde med 

Godkendt    

BM:  
Operation Julegaveregn 

Gav i alt kr. 103.000 
 

Info om julegaveregn skal 
på hjemmesiden - BM 

Div. netværks-gruppeaktiviteter  Deltaget i nærmiljø temadag  BM udarbejder mini-referat 
UNICEF og Carlsberg afholder arr. 
for anbragte børn  

BM har kontakten of 
vurderer hvad der skal til af 
evt. FADD ressourcer 

LOS har henvendt sig med ønske 
om at FADD deltager i 
projektarbejde om via 
Kulturministeriet at skaffe midler til 
idrætsaktiviteter for anbragte 
børn. 

BM deltager sammen med 
HBL i møde hos LOS 

5. Nyt fra 
sekretariatet 

Div. rest. opgaver 

Tilsyn: Som supplement til egen 
undersøgelse: god ide at spørge 
KL, SL Danmarks statistik og Inge 
Bryderup. 

BM laver i februar en 
miniundersøgelse (mail eller 
tlf) af FADDs medlemmers 
oplevelse af TILSYNET som 
opfølgning på 
presseopmærksomheden 
og fordi det blev lovet på 
GF. 
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Orientering om MK , Svendborg -
projektet 

MK har fået andet job – projektet 
skrinlagt om end ikke aflyst helt 

 

HKP:  
Hjemmesiden  
(herunder fremvisning af aktuel 
side) 

Hjemmesiden vil fungere fra ca. 
1/2 (uge 6) 

 

HKPs forslag til opgradering af 
medlemsoplysninger 

Der mangler opgraderede 
oplysninger fra 49 medlemmer.  

Brev/venlig rykker udsendes 
sammen med kontingent – 
men kun til de 49 
medlemmer. 

Div. netværks-gruppeaktiviteter 
møder samarb.  partnere 

Deltaget i : 
• nærmiljø temadag 
• ungegruppemøde 
• faglærermøde 

 

Genoptryk af Man starter med 
minuspoint 

Ikke afklaret – afventer kasserers 
deltagelse i bestyrelsesmøde 

 

 

6. Nyt fra 
formanden 

• Tilsyn – status: Håndtering og 
perspektiv – herunder læring 

Andet? 

 Indgår som evt. 
arbejdspunkt for sæsonen 

 

 
7. Diverse tilbagemelding – siden sidst 

Mødeoversigt 
BAGUD 

Tid/sted Deltagere Formål Referat Beslutninger fra 22. – 23. 
januar 

Møde SL 7. dec – 
kbh. 

MD, BM 
og HKP 

Indhold 
konference  
 
 

Møde SL 21. dec – 
kbh. 

BM  Indhold 
konference  

Drøftelser om indhold på 
fælleskonference, 
oplægsholdere form m.m. 

 

Møde m/ rektor 
Jørgen Hansen, 
Kolding pæd. 

17. dec  HBL og 
HKP 

Drøftelse af 
indhold i ny 
pædagog 

JH fremsender skriftligt oplæg til 
drøftelse på best sem 22/23 jan 
2008. 
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sem. uddannelse 
med fokus 
på DI 
området 

 

Møde 
ungegruppen  

4. jan -  HJJ & HKP Afklaring af 
indhold 
seminar 

Tid: 27/28 marts 2008 Haraldskær 
Tema: 
Mellem nye organisationsformer 
og nye forståelser af den 
pædagogiske opgave. 
Oplæg: Søren Skjødt – Godhavn 
+ socialdirektør 
Søren Langager, DPU 
Mellemledere inviteres til 
deltagelse 

 

Temadag FF 
nærmiljøijnst/ 
børnehjem 

10. jan – 
Birkelund, 
Odense 

LP, TB, BM 
& HKP 

Fokus: 
Dokumen-
tation 

25 deltagere 
Ole Steen Kristensen holdt et 
oplæg om dokumentation 
Eftermiddagens diskussion: 
a. Hvilke opgaver løser/skal 
nærmiljøinstitutionerne løse? 
b. Hvad skal man være 
opmærksom på ifm opstart af 
dokumentationsforløb? 
c. Hvad skal der til for at de 
begreber der bruges om 
kerneydelsen matcher 
indholdet? 
d. Hvad skal der til for at FF 
fortsætter? 

2 arrangementer: 
Ultimo maj 2008 
1. Hvilke opgaver løser/skal 
nærmiljøinstitutionerne løse? 
Ansv. LP og Kirsten Brun 
Jensen, Strandridergården. 
2.  Fremlæggelse af 
dokumentations- 
projekter 
(Børn/familiecenteret i Århus 
& Udviklingscenter 
Familiehusene i Karlslunde) 
med opponenter. 
BM udarbejder minireferat 
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8. Diverse planlægning 
Mødeoversigt 
FREMAD 

Tid/sted Deltagere Formål/kommissorium 

Møde Faglærergruppen  21. januar - 
Bøgholt 

HKP Finpudsning af detaljer ifm seminar + vurd. af pjece 

Faglærerseminar 31/1 – 1/2, Rørvig HKP Inspiration i værkstedsarbejdet + ny viden om 
håndværkets pædagogik og læring og processer 

Dansk Erhverv  28/1 SS + evt. BM Fokus evt. konference i samarbejde med LOS om (de 
urimelige) forskelle på vilkår for kommunale og ikke 
kommunale institutioner 

Konference projekt 
Hånd om Alle Børn (DS 
og DLF) 

1. februar – 
Nørrebrohallen 

Evt. SS Intet specielt 

Møde om børn og 
idræt - LOS 

20/2 hos LOS´ 
Emdrupvej 115 

HBL og BM  

Børnetopmøde Radisson, Århus 
28./29. febr. 2008 

TTS, MD, LP, HBL og 
BM 

Se indhold – kl.dk 

Ledersektionsmøde i SL  ? ? ? 
Møde region SYD 12. marts - Sølyst HBL, TB og HKP Pt. uafklaret 
Unge seminar 27-28/ marts HJJ, HKP Tema: Mellem nye organisationsformer og nye 

forståelser af den pædagogiske opgave.  
Fælles konference SL og 
FADD 

2. april Alle Udarbejdelse af HVIDBOG for drift af DI 

FADD forårs 
konference/møde 

??  Afventer kompetencegruppernes/ordførernes 
arbejde mhp evt. indholdsafklaring 

Opfølgning ungesem. 30. april – Seden 
E 

HJJ og HKP Drøftelse af BMs artikel fra seminaret 

Møde Viso 2. juni 13-15 HJJ og HKP Opfølgning fra sidst – nye samarbejdsflader? 
GF og årsmøde 29.- 31. oktober Alle  

 
Hertil kommer møder i følgegrupper, med samarbejdspartnere m.m. -Indskrives løbende i dagsordener og referater + fadd.dk 
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9. Div. tema/punkt 
drøftelser: 
 

Ny pædagog-
uddannelse målrettet 
DI området  
 

Uddannelsen etableres ikke som 
selvstændigt studium, men som 
et speciale (ekstra timer m.m). 
Afventer udspil fra Jørgen 
Hansen. Skal besluttes inden 1/3 

FADD lader arbejdet med 
specialeuddannelsen indgå under 
kompetenceområdet: Uddannelse  

 

 Nyt navn til FADD? Må evt. overvejes ifm GF   
 Studietur?  Bestyrelsen traf en princip-

beslutning om at studieture er et 
vigtigt element i FADDs arbejde. 
FADD skal fortsat afholde sig fra at 
indgå økonomisk. Studieture skal 
planlægges af eksterne ressourcer. 
En gruppe under FADD skal 
udstikke retningslinjer for indhold & 
form. 

 

Bestyrelsesvalgte 
punkter fra GF 
 
 

SS forslog at bestyrelsen ifm 
udarbejdelse af arbejdspunkter og 
fordeling af ordførerskaber 
besluttede nogle 
kompetenceområder 
(”ministerier”)med fokusområder 
med hver sin ordfører + dubleant = 
ordførerteam 

Se i øvrigt bilag 1 
 
Hvert ordførerteam udarbejder forslag 
til indhold i arbejdspapir (vedhæftet) 
(cleares på bestyrelsesmødet den 19. 
marts) samt for kompetenceområdets 
virke (vedhæftet) 

Dokumentation & 
måling 

Konverteret til kompetenceområdet  
Socialpædagogisk udvikling 
Faglighed & behandling /LP + MD 

 

Konsekvenser af 
Kommunalreformen og 
Anbringelsesreformen 

Konverteret til kompetenceområdet 
Kommunale/regionale forhold /TB + 
HBL& Økonomi drift og jura / SS + BJ 

 

10. Sæsonplan-
lægning  
 
Fokus: Hvad skal 
bestyrelsen og 
sekretariatet 
arbejde med i 
sæsonen?  
Ambitioner og 
målsætninger 
 

Tilbudsportalen Indgår i kompetenceområdet 
Kommunale/regionale forhold /TB + 
HBL 
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Yderligere 
professionalisering af 
foreningen – herunder 
begrænsning af de 
politisk valgte 
bestyrelsesmedlem-
mers deltagelse i 
driftsopgave 

Indgår i kompetenceområdet 
Medlemmer og organisation /HJJ + 
BM + HKP 
 

Se bilag 1 

Drøftes med 
udgangspunkt i: 
• vurdering af 

ambitionsniveau 
for 2007 

• drøftelse af 
samarbejdspartn
er-prioritering  

Fortolkning af 
medlemsønsker  
Bilag 2: HKPs forslag til 
indhold & proces 
Bilag 3: Oversigt over 
samarbejdspartnere 
2007/8  
Bilag 4: Oversigt over 
arbejdet i 2006/7 
(resultatpjece) 
Bilag 5. Oversigt over 
enkeltpersoners akt. 

  

OBS: Fagligt forum 
for selvejende? 

Behovet skal undersøges. Evt 
temadag for at afklare interesse 
Indgår i kompetenceområdet 
Medlemmer og organisation /HJJ + 
BM + HKP 
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11. Udmøntning af 
planlægning  
- udarbejdelse af 
skemamateriale fra 
2007 – for hvert 
arbejdstema 

 Hvert ordførerteam udarbejdede 
indholds ideer til arbejdspapirer for 
eget område 

  

12. Fremlæggelse 
af udmøntningsar-
bejdet part ONE 

 Hvert ordførerteam fremlagde 
arbejdspapirer for eget område 

  

13. Fremlæggelse 
af 
udmøntningsarbejd
et part TWO 

 Fravalgt. I stedet arbejdede 
bestyrelsen med at præcisere 
indhold og værdier for arbejdet i 
kompetence områderne. Se oversigt 

  

14. Konklusion 1 
vedr. arbejdet for 
2008 

 Ide til møde med KL. Anbefalinger af 
gode råd ifm tilsyn 

Ifm møder med samarbejdspartnere 
går vi ”fra relation til sag”: De 
bestyrelsesmedlemmer der har et 
sagsforhold, der skal drøftes med en 
samarbejdspartner deltager i 
møderne. 
BM og HKP kan være gennemgående 
og kontinuitetsskabere. 

 

15. Fordeling af 
opgaver, 
evaluering og 
fastlæggelse af 
møde og 
arbejdsform, 
kommunikation 
m.m. 

 Se Bilag: 6 
Møderække: 
• Onsdag den 19. marts 9-16 
• Torsdag den 22. maj 9-16 
• Mandag/tirsdag den 25. – 26. 

august 
• 10 – 15 
• Torsdag den 25. september 9-16 
• Tirsdag den 7. oktover  

Bestyrelsen ønskede at fastholde den 
beskrevne arbejdsform fra 2006/7. 
 
Dog blev det besluttet at drøfte 
størrelsen på bestyrelseshonoraret på 
næste møde  

 

16. Vurdering af 
kursusstedet som 
kommende 
mødested 

 Stedet OK, men for langt at køre for 
sjællænderne 

HKP finder et fast mødested mellem 
Nyborg og Odense 
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17. Opsummering af 
beslutninger: Hvad, 
hvem & hvornår - samt 
præcisering af indhold 
på næste møde 

Til næste møde: 
• Drøftelse af størrelsen på bestyrelseshonorar 

18. Evt. Mødetidspunkt 
TTS opfordrede til at møder fremover starter til tiden – eller udsættes hvis flere ikke kan nå at være fremme til mødets 
start. Og appellerede desuden til at mødedeltagerne ikke startede dagen med brok.  
Alle samtykkede. 

 
Hvem gør hvad?  

Hvad Hvornår Hvem Status 11/12 
Undersøge behovet for fagligt forum for småbørns inst. Snarest MD Afventer 
Kontakte Eva fra Koglen mhp FADDs deltagelse i møder i Fagligt forum 
for de sikrede inst. 

Snarest HJJ Afventer 

25. – 26. 
januar 
2007 

Tilpasse forretningsorden med div. nye tiltag Først kommende 
lejlighed 

HKP Afventer 

 
Sagsbehandle turne for partiernes social-ordførere Efterår 2007 BM Afventer 29. – 30. 

august 
2007 

Arrangere forårsmøde (½ del fælles ½ del regionsopdelt) Efter GF ? afventer 

 
Udarbejde og lægge på hjemmesiden PIXI udgave af bussagen – set 
fra en advokat synsvinkel 

 Snarest BM Afventer 

Sende navne på relevante meningsdannere vedr. området til BM Snarest Alle  Afventer flere 

27. sep 
tember 
2007 

Kontakte Soc. pæd. vedr. artikel om FADDs administration Snarest BM Afventer 
 

    
Overveje nyt navn til FADD (dagtilbud m.m.) 22.-23 jan  På dagsorden 
Tilmelde udvalgte medlemmer til Børnetopmøde i Århus  Tjek  
Booke Kolding Fjord til årsmødet 2009  LP Afventer  
Udarbejde katalog over differentierede priser ifm årsmøde/betaling 
(Én pris for årsmødedeltagelse til eller fravalg af overnatning) 

 Vest 
gruppen 

Afventer  

6. 
decem-
ber 
2007 

Evt. Fælles pressemeddelelse (LOS, Børns Vilkår m.fl.)  BM Afventer 
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Tage initiativ til møde med LOS – evt. fælles tema – (anbringelser som 
forebyggelse, rusmidler 

Til seminaret 22/23 
jan 2008 

 Afventer 

Undersøge om Børns Vilkår ønsker at mødes med FADD 
HKP sender  mail for at afklare evt. fælles sagsforhold 

Snarest LEV /hkp Afventer 

Overveje kontingentforhøjelse I løbet af 2008 Best Afventer 
Lave stordriftsaftale – mødested for årets endags møder Inden næste 

møde 
HKP Afventer 

 
Info om julegave regn på hjemmesiden  BM  
udarbejde og fremsende oversigt over ordførerskaber  efter næste best 

møde 
HKP  

Lave aftale med mødested mellem Nyborg og Odense Inden næste 
møde(!) 

HKP  

Fremsende arbejdspapir for ordførerskab og kompetenceområde (nyt) Med dette referat HKP  
Udarbejde indhold i arbejdspapir for hvert ordførerskab og hver 
kompetenceområde 

Hvert 
ordførerteam 

  

22. - 23 
januar 
2008 

Udarbejde bud på ny bestyrelsesmødeafviklingsform    
 


