
 

 

 

30. august 2019 

 

Nyhedsbrev 3-2019 
 
Kære alle sammen 

 

 

Vi håber, at alle har haft en god sommer.  

 

SBH’s bestyrelse kan mærke, at efteråret begynder at åbne sig, og at sommeren er ved at være 

forbi trods det gode vejr.  

Årsmøde den 3.-4. oktober 
Jeg vil først minde jer om, at tilmeldingsfristen for årsmødet er den 6. september 2019. Som det 

fremgår af programmet, handler årsmødet om forsorgsfaglighed, og der arrangeres en række 

workshops, hvor det er centralt, at så mange medarbejdere som muligt deltager i drøftelserne. 

Det knytter sig til, at det jo er medarbejderne i almindelighed, der i mødet med de hjemløse op-

lever, hvilke behov der er for faglig udvikling og uddannelse. Program og tilmeldingslink 

Vær også opmærksom på, at Årsmødet er i Odense.  

 

Vær ligeledes opmærksom på tilmelding til Ledernetværksmødet d. 2-3. oktober samme sted og 

med tilmeldingsfrist 6. september. Tilmeldingslink medsendes. 

Møder 
Den 27. august havde vi møde med Indenrigs- og socialminister Astrid Krag, hvor vi bl.a. drøf-

tede pres på boformerne ift. de 15 %, der ligger på 60 % af dagene, og de konsekvenser, det 

giver ift. Manglende flow grundet egnede boliger. Vi berørte ligeledes den gruppe, der er nedsat 

ift. at undersøge rammevilkår for § 110 området. Et fokus, som vi ikke er i tvivl om fylder meget 

hos ministeren, er forebyggelse af hjemløshed generelt, og især hos unge, og vi oplevede en en-

gageret minister, der interesser sig for vores felt. 

 

Den 27. september er vi ligeledes inviteret til møde med Boligministeren, hvilket vi selvfølgelig 

ser meget frem til. 

 

Desuden har vi været til møde med Kontoret for Civilsamfund og udsatte voksne sammen med 

KL, bestyrelsen har holdt møde med repræsentanter fra SANDs bestyrelse, og der har været af-

holdt følgegruppemøde til hjemløshedstællingen, hvis resultat bliver offentligt i september 2019. 

 

Bestyrelsen har afholdt heldagsmøde og drøftet det kommende års aktiviteter, herunder hvilke 

strategispor bestyrelsen skal arbejde i. Det vil I komme til at høre mere om, men jeg vil i denne 

sammenhæng gerne nævne kommunikation. Det er bestyrelsens ambition at opruste på kom-

munikationen på de elektroniske platforme og blive mere fokuseret ift., om der kommunikeres til 

medlemmer, politikere eller journalister. Det lyder jo nemt, men det er ikke så lige til! Det er di-

scipliner, der skal både planlægges og øves på.  

 

  

http://sbh-boformer.dk/aarsmoede/


 

Formand Jakob May 

c/o Center for Forsorg og Specialiserede 

Indsatser 

Forsorgshjemmet Østervang 

Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J 

Direkte telefon: 89 47 81 02 

Mobil: 22 74 92 32 

E-mail: jmay@aarhus.dk 

 

 

Registrering af ledige pladser 
SBH har modtaget en invitation til at deltage i udviklingsarbejde omkring daglig registrering af 

ledige pladser i en portal, der dækker alle forsorgshjem i Danmark. Umiddelbart er det en del 

tidsbesparende og meget overbliksgivende tanke, og det er besluttet, at vi arbejder videre med 

idéen og initiativet. Selvfølgelig skal vores samarbejdsparter også mene, at det er godt perspek-

tiv. Idéen er i alt korthed, at boformerne registrerer ledige pladser med en kort beskrivelse af 

pladstyperne, og at boformer, der har brug for at henvise til ledige pladser på andre boformer, 

hurtigt, effektivt og smidigt kan orientere sig samme sted. Det vil I også komme til at høre mere 

om. 

Registrering af udflytningsklare borgere 
Som I ved, forsøger vi at registrere antallet af udflytningsklare borgere ved udgangen af hver 

måned. Der er en del boformer, der deltager, og en del, der ikke gør. 

Det er MEGET vigtigt, at der monitoreres systematisk på udflytningsklare borgere, da vi her får 

en del viden, og dermed en del argumenter for behovet for boliger. Vi vil derfor appellere til, at 

de boformer, der af den ene eller anden grund ikke deltager, kontakter Lykke Haun lsha@aar-

hus.dk og får lidt instruks i, hvad man gør, og derefter medvirker i undersøgelsen. 

Retningslinjer for håndtering af hjemløshed 
Et område, der ikke har haft så meget aktivitet i sommer, er udarbejdelse af retningslinjer for 

håndtering af hjemløshed i Danmark, hvor Socialstyrelsen er omdrejningspunkt. Det vil vi følge 

op på. 

 

Vi ses til årsmødet. 

 

 

 

 

Jakob May 
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