
 

Uddrag af tale til generalforsamlingen. 
 
Jeg hedder Tine Theker Stryhn 
 
Jeg er forstander på Børn og Unge Centret i Rudersdal kommune, hvor jeg har 
været i 7 år.  
Jeg har en baggrund som døgninstitutionspædagog, men har også i mange år 
været projektmager, leder og med til at opstarte dagbehandlingstilbud og 
rådgivninger i Nordsjælland.  
Hvilket bl.a. er grunden til, at jeg altid taler om inddragelse af familierne og 
familiearbejde på døgninstitutioner.  
 
 
Hvorfor har jeg sagt ja til denne udfordring, 
 
Det har jeg, dels fordi jeg er blevet opfordret af den samlede bestyrelse. 
 
Dels fordi vi nu har organiseret bestyrelsen i ordførerskaber, hvilket betyder at 
formanden ikke skal udtale sig om alt, men at det er den der er mest 
kompetent, der udtaler sig. 
 
Dels fordi jeg har taget en uddannelse i Top Governance (bestyrelsesarbejde) 
på Business institute i Aalborg, denne uddannelse vil jeg gerne gøre brug af, 
og være med til at gøre denne bestyrelse endnu mere professionel end den er i 
forvejen. 
 
Og til sidst og ikke mindst har jeg en vision om, at vi skal blive endnu mere 
synlige på børn og unge området i det politiske system.  
Der er allerede sket meget det sidste år. Nu skal vi holde fast i det politiske 
netværk og de forbindelser vi har skabt. 
FADD skal synliggøres og vi må gerne gøre det med lidt mere kant. 
 
Et par hurtige bud.  
Som jeg ser det, skal vi i den kommende tid øge vores fokus på egentlige 
politiske resultater. 
Vi har fået åbnet døre hist & pist og skal nu skærpe opmærksomheden på det 
vi vil OPNÅ og det vi vil UNDGÅ 
Vi skal i samarbejde med vores samarbejdspartnere vurdere, hvordan vi bedst 
og mest effektivt får sat døgninstitutionernes samfundsmæssige opgaver på 
dagsorden – så det samtidig bliver tydeligt, at de vilkår som institutionerne 
skal fungere på, skal bringes på omgangshøjde med de faglige ambitioner. 
Så skal vi nok løse opgaverne. 
 



Vi skal offensivt indgå i drøftelser om Barnets reform og vi skal i den 
forbindelse både bruge vores egne kommunikationskanaler og sørge for at 
skabe fundamentet for fagligt baseret gennemslagskraft i medierne og på 
Christiansborg. 
 
Internt i FADD ser vi fortsatte udfordringer i at medvirke til opstart, 
vedligeholdelse og udvikling af de netværk, som på den ene side sikrer, at vi 
er i dialog med medlemmerne og på den anden side, at vi kan udnytte de 
mange ressourcer, som enkeltpersoner i vores forening har. 
 
Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for sammen med bestyrelsen og sekretariatet at 
leve op til jeres tillid 
Vi er klar til at gå i arbejdstøjet … og ser frem til en spændende sæson med 
rækkevis af planlægnings og forhandlingsmøder… 
 
Jeg glæder mig til udfordringen og takker endnu en gang for valget. 
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