Program
SBH Repræsentantskabsmøde og konference
15. og 16. marts 2018
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, Vejle
Temaet for årets oplæg og drøftelser er:

Borgerens ret til selvbestemmelse og etik i det sociale arbejde.
I vores praktiske hverdag og når vi har besøg af Det Sociale Tilsyn, står vi overfor hensynet til menneskerettighederne og borgerens ret til selvbestemmelse på den ene side, og det at drive forsorgshjem og herberg med alle de regelsæt, vi er underlagt, på den anden side. Vi skal samtidig sikre, at vi løser vores socialfaglige opgave. Det giver dilemmaer og modsætninger, som vi gerne vil belyse og drøfte.

Dag 1
Kl. 10.00 – 12.00

Repræsentantskabsmøde
Vi starter i plenum og afvikler de punkter, som skal afvikles i fællesskab. Derefter går
vi regionerne og drøfter dels kommende års aktiviteter og dels løser en strategisk opgave, som bestyrelsen stiller.
De regioner, der skal foretage valg til bestyrelsen, gør det. Vi mødes igen i plenum,
drøfter der kommende års aktiviteter og får besked om, hvem der er valgt til bestyrelsen fra de regioner, hvor der er valg.
1.

Velkomst v/formanden

2.

Valg af dirigent og referent

3.

Godkendelse af dagsorden

4.

Vedtagelse af forretningsorden

5.

Beretning v/formanden
Hvilke aktionsområder i 2017 har SBH taget hånd om indtil nu, hvad er den
fremtidige platform, og hvilken tilstedeværelsesret har SBH? Det synliggøres,
hvad SBH gør for lederrepræsentanterne, og hvad SBH gør for bestyrelsen?
Der lægges op til, at regionerne skal spidsformulere i én linje, hvad er SBH sat
i verden for? Herefter diskuteres ud fra de input, der er kommet. Hvad er det
for en organisationsplatform, vi skal stå på? Efterfølgende arbejdes der med
guidelines fra begge sider, og bestyrelsen styrer processen. Alle bidrager med
input, og hvad der spottes, der skal arbejdes med.
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6.

Kommende års aktiviteter

7.

Regionsvalg: Hovedstaden, Nordjylland, Midtjylland.
Sjælland - ekstraordinært valg af lederrepræsentant for et år.

Kl. 12.00 – 13.00

Frokost

Kl. 13.00 – 14.30

Møde for medarbejderrepræsentanterne
Hvilke metoder bruger I på jeres forsorgshjem/herberg? Hvordan virker de, og hvorfor er det netop, dem I bruger? Er noget af det, som vil blive drøftet og delt, når vi
mødes i medarbejdergruppen. Målet er vidensdeling, at inspirere og at blive inspireret af hinandens metoder på tværs af steder og fagligheder. Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen kommer med et oplæg til drøftelsen.

KL. 13.00-14.30

Møde for lederrepræsentanterne

Kl. 14.30 – 15.00

Kaffepause

Kl. 15.00 – 17.30

Oplæg og diskussion v/Emil Kierbo, Institut for Menneskerettigheder
Hvad betyder ”Borgerens ret til selvbestemmelse". Hvordan kan og skal forstås?
Der er plads til diskussion og drøftelser mhp. at skabe mere klarhed og tydelighed.

Kl. 19.00 -

Middag og socialt samvær.

Dag 2
Kl. 09.00 – 11.00
incl. kaffepause

Oplæg v/Jakob Birkler, Formand, Det Etiske Råd
Etik i socialt arbejde sat overfor retsetik. Omdrejningspunktet er en drøftelse af dilemmaer som hjælpepligt/ret, professionel integritet, værdighed og social retfærdighed, det gode liv, selvbestemmelse og fortrolighed.

Kl. 11.00-11.10

Afrunding og afslutning

Praktiske oplysninger
Sted

Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Tid

15.- 16. marts 2018

Deltagerkreds

Leder- og medarbejderrepræsentanter samt juridiske nøglemedarbejdere

Tilmelding

SBH-Boformer

Pris incl. overnatn.

Kr. 2750,00

Pris eksl. overnatn.

Kr. 1400,00

Gebyr ej medlem

Kr. 300,00

Tilmeldingsfrist

22. februar 2018

24. januar 2018

