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Nyhedsbrev nr. 3 2016. 

 

 

 

 

Kære allesammen. 

 

Sommeren er ved at gå på hæld, og de fleste af os har været i gang noget tid. 

 

Vi har senest afholdt vores politiske debatmøde sammen med SAND på Islands Brygge, et 

både velbesøgt og indholdsrigt møde. 

Emnet var fattigdom og ulighed, og måden at tale om fattigdom og ulighed er et af de store 

politiske emner i vores felt. 

 

Næste begivenhed er Årsmødet på Nyborg Strand d. 6.-7.oktober. Der er stadig mulighed for 

at tilmelde sig på SBHs hjemmeside.  Vi har, som sædvanligt, fået lavet et rigtigt godt pro-

gram med masser af muligheder for at tale med hinanden undervejs.  

Så tjek ind, hvis I ikke allerede har gjort det! 

 

SBH er, som vi tidligere har orienteret om, inviteret af Socialstyrelsen til at være sparrings-

gruppe på udrulning af forståelsen af Housing First og tilknyttede metoder. Vi har d. 7. sep-

tember været til møde om sagen og I vil alle høre mere på et senere tidspunkt. 

 

Der er fortsat gang i arbejdet med nationale retningslinier for håndtering af vold og trusler om 

vold på boformer, hvor Erik Søndergaard sidder i arbejdsgruppen og SBH er repræsenteret i 

Følgegruppen. 
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Der er fortsat en proces i gang i.f.t. den henvisningsstatistik, nogle boformer deltager i, og vi 

er blevet orienteret om at boformsstatistikken som helhed skal revideres. Det er efter Dan-

marks Statstik har overtaget opgaven. Søren Romar deltager i det arbejde og vil orientere på 

kommende ledernetværksmøde. 

 

De seneste dages debat om anmeldelser af voldtægter, begået af brugere mod brugere, på 

boformer, har bragt et forsorgshjem i spil. 

Det er oplevelsen, at de medier, der henvender sig, kender meget, meget lidt til de forhold, 

der gælder for drift af forsorgshjem og de vilkår, der gælder for brugerne. 

Bestyrelsen vil derfor drøfte, hvilke initiativer, vi på kort og langt sig kan tage, så vi kan med-

virke til, at medierne, og dermed offentligheden, kan få et reelt og nuanceret billede af hvad 

et ophold på et forsorgshjem egentligt er. 

 

Det var alt for denne gang. Vi ses i Nyborg! 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Jakob May 

Formand. 

mailto:jmay@aarhus.dk

