
 

Referat fra FADDs generalforsamling 1. november 2012, 11.15 – 12.30 – afholdt på Comwell Grand Park 
Hotel, Korsør  

Konstitueret formand for FADD, Søren Skjødt bød velkommen til årets generalforsamling med en speciel 
velkomst til nye medlemmer. 
48 medlemsinstitutioner var til stede 
Per Ruby var udpeget som dirigent (ihh til vedtægterne) 
Som stemmetællere valgtes Lene Møller, Udførerleddet, Randers K og Tine Theker Stryhn, Egebækskolen, 
Nærum 
 
1. Formandens beretning aflægges til godkendelse  
Der henvises til udsendt beretning (årsskrift 2012) 
Beretningen blev enstemmigt godkendt 
Afgående bestyrelsesmedlem Lone Pedersen, BUC Vejle Fjord, fik af Søren Skjødt tak for indsatsen gennem 
, pæne ord og en vingave med på vejen  
 
2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse  
Der henvises til udsendt regnskab (årsskrift 2012) 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt 
 
3. Indkomne forslag 
Ingen forslag var indkommet 
  
4. Fremtidigt arbejde – dialogpunkter - oplæg  
Konstitueret formand Søren Skjødt fremlagde på vegne af bestyrelsen FADDs tanker om en konkretisering 
af børne/kulturchefernes nyspecialiseringsnotat 
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Oplæg om FADDs bestyrelses forståelse 
af Børne/kulturchefernes 

nyspecialiseringsnotat

• Fra matrikeltænkning til videnstænkning
• Fra vidensdeling til videnssamling
• Fra effektmåling til forandringsmåling
• Fra lineær til cirkulær og dynamisk anbringelsestænkning
• Fra løsninger for ’området’ til rigtige løsninger for det     
enkelte barn
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Virkeligheden pt.

► Kommunerne vil –
i inklusionsmæssig 
sammenhæng blive 
udfordret på: 

 at skulle rumme 
mange af de udsatte 
børn og unge i 
daginstitutioner og i 
skoler*

 at skulle håndtere 
de forventelige 
forældrereaktioner 

-> og evt. 
folkeskolefravalg

► Døgninstitutionerne
har erfaringerne, 
paratheden og 
viljen til at koordinere 
en tværfaglig indsats

► Har ekspertise til at se 
bag om og kunne 
handle på børn og 
unges adfærd

► Kan medvirke til at 
skabe nænsomhed i 
overgangene i udsatte 
børns liv

• De udsatte børn 
og unge er 
særligt 
udfordrede i 
forbindelse med 
overgange

(genanbringelser, 
pubertet, fra barn
til voksen (15-23 i 
stedet for 18 år)

viser erfaring og 
forskning

*Note: 75% af lærerne i folkeskolen føler sig IKKE fagligt klædt på til 
arbejdet med de udsatte børn og unge
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Organisering af NYSPECIALISERING…

Tilknyttede 
udviklings-
familier  
(alternativt 
navn til 
plejefamilier)

Supervision af og 
samarbejde med de 
lærere i de lokale 
folkeskoler, der 
arbejder med de 
udsatte B/U

Små op
holds-
steder

Supervisions-
og aflastnings-
afdeling

Flere matrikler ->
flere målgrupper

’Jobcenter’
Værksteder, 
praktikpladser

Inklusions- team 
(folkeskoleklasser,
forældre, sports-
klubber, netværk o.l.

Døgninstitutionen 
som kraftcenter 
for arbejdet med 
udsatte børn og 
unge

X- kommune

Partnerskaber 
med ex  
idræts-
foreninger

Døgninstitutio-
nens forstander, 
som leder af den 
koordinerede 
indsats
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Der er brug for ….

► Ikke én løsning til området, men den rigtige løsning til barnet
► Tværfaglig indsats med fælles ledelse

 Fordi fortsat opretholdelse af fagbarrierer vil forhindre muligheden 
for en fagligt forsvarlig, anstændig og effektiv indsats

► Identificerbart og måleligt aftalegrundlag
► Mål og tidsfokuserede indsatser
► Fra professionelle plejefamilier til udviklingsfamilier
► Nænsomhed i overgangene i udsatte børn og unges liv – og vi 

skal bruge vores viden om hvornår disse overgange opstår…. 
Og vide hvordan vi vil håndtere udfordringerne … før de 
opstår
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Døgninstitutionens legitimitet -> 

Om de anbragte børn og unge 

► vil være bedre rustet til at indgå 
aktivt i samfundslivet end da de blev 
indskrevet

► får en øget oplevelse af autonomi, 

integritet  og værdighed
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De 2 interessante parametre
► På den korte bane (dokumentation)

► PÅ den lange  bane-> (effektmåling)

Om de anbragte børn 
• forandrer adfærd og opnår de i handleplanen 

nævnte resultatforventninger
• Øger deres livskvalitet (etc. socialt, sundhed, 

skole

Om de anbragte børn 
• kommer  i arbejde eller under uddannelse, 

betaler skat og ikke begår kriminalitet. 

 



 

Oplægget blev drøftet i grupper. I en efterfølgende uofficiel og vejledende afstemning gav 
generalforsamlingen bestyrelsen opbakning til at arbejde videre med forslaget, der skal præsenteres på 
Børne/kulturchefernes årsmøde senere på året. 
 
5. Behandling af budgetforslag samt fastsættelse af kontingent 
Kontingent fastholdes, men fremskrives i følge KLs anbefalinger for takst udviklingen i år: 1,9 %. 
(Denne principielle fremskrivningsmodel blev besluttet på generalforsamlingen i 2009) 
 
6. Valg af formand 
Søren Skjødt Valgt uden modkandidater 
 
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  
Følgende blev valgt uden modkandidater  

 Niels Brun Madsen, Bøgholt/Miniinstitutionerne, Århus  

 Peter Rødbro Johannessen, Dyssegården, Kokkedal  

 Gitte Callesen, Ny Møllegård, Odense  

 Agnete P. Thomsen, Oustruplund, Kjellerup  
 
8. Valg af to suppleanter  
Følgende blev valgt uden modkandidater  
 1. Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus  
 2. Hanne Dalsgård, Skovgården 
 
9. Valg af medlemmer til særlige udvalg, såfremt generalforsamlingen nedsætter sådanne. 
Dirigenten appellerede til medlemmerne om at indgå i arbejdet i øst og vest-grupperne:  
Henvendelse til: 
Aksel Rask, Tippen akra@varde.dk  
Peter Rødbro Johannessen, Dyssegården prj@dyssegaarden.dk 
 
Eventuelt 
Intet 
 
Herefter takkede dirigenten generalforsamlingens deltagere for god ro & orden. 
Formand Søren Skjødt afsluttede årets generalforsamling og takkede med stolthed for medlemmernes 
tillid. 
 
Referent 
Henrik Kaustrup 
/6. november 2012  
 
Søren Skjødt  
/19. november 2012 
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