
Referat fra plejefamilieudvalget den 10. oktober 2019 
 
Deltagere:  Agnes Pedersen, Helle Nonbo, Anders Kallesøe, Vinnie Borbjerg 
Afbud:  Marna Madsen og Anne Mette Nielsen 
 
 
1: Da det er første møde efter, at vi er blevet valgt på årsmødet, tager vi lige en runde om, hvem vi 
hver især er og hvilke forventninger vi har til udvalgsarbejdet. 
 
Konstituering: Formand Agnes Marie Damgaard Pedersen 
   Sekretær: Marna Madsen 
 
Forventningsafstemning blandt både gamle og nyvalgte medlemmer. 
På næste møde den 5. november, skal vi have årshjulet på til planlægning af næste år i udvalget.  
 
  
2: Evaluering af årsmødet.  
Vi vendte oplægsholder og generalforsamlingen.  
 
Der er for få deltager til årsmødet, men det er en tendens, der har været de senere år.  
Vi var alle enige om, at formen på årsmødet var god. Her tænker vi med oplægsholder, frokost og 
generalforsamling. 
 
Forslag til oplægsholder til næste årsmøde. Forslag Ann E. Knudsen, Henrik Dybvad Larsen eller KL. 
angående overenskomst. Der må gerne medbringes flere forslag til næste møde.  
 
  
3: Referatet fra landsudvalget for familieplejere gennemgås i forhold til om der er beslutninger, 
der har konsekvenser for kredsen. 
Agnes orienterede fra landsudvalgsmødet, hvor de fik en status på tilsynet angående de nye god-
kendelser.  
De var blevet orienteret om den gode vilje, der er på Christiansborg.  
Juristen Cathrine de Voss gennemgik en generel undersøgelse på familieplejeområdet, hvor der 
bl.a. var givet udtryk for ønske om mere ensartede regler på omkostningsdelen og bredt ønske 
om, at der arbejdes på at forbedre generelle vilkår i ansættelsen. 
Tvangsadoptioner havde de også debat om, der var ikke mange, der havde kendskab til at der ske-
te nogen.  
Alt i alt et godt møde fortæller Agnes. 
 
  
4: Verne kommer til vores cafe/julefrokost d. 19. november og vi vil på mødet drøfte mulige em-
ner, som vi gerne vil have, at Verne forholder sig til. Der kom enkelte forslag til, hvad Verne skal 
forholde sig til. Tænk gerne over flere forslag inden næste møde og medbring dem der.  
Dato og indhold til cafemødet med Verne udsendes til alle medlemmer. 
 
 
 5: Evt. – der var ikke noget under dette punkt. 
  


