1. september 2017

Nyhedsbrev 5-2017

Kære alle sammen.
Sommeren er forbi nu, den nærmest fløj afsted! og det betyder, at hverdagen med alle sine
charmerende udfordringer er vendt tilbage for fuld udblæsning!
Det gælder også for SBH.
Det kommende årsmøde på Hotel Nyborg Strand fylder selvfølgelig en del. Vi er i bestyrelsen
ikke i tvivl om, at vi har fået lavet et fantastisk godt program med en høj grad af relevans for
medarbejdere såvel som ledelse på § 110 området, og hvis vi tager den brede pensel i brug,
for så vidt også alle øvrige boformer i Danmark.
Som tidligere beskrevet, og som det kan læses af programmet, er indholdet fokuseret på,
hvordan der kan arbejdes pædagogisk, konfliktløsende og –nedtrappende på den ene side og
opretholdes et sikkert og sundt arbejdsmiljø på den anden side. Vi kigger ligeledes på, hvilke
ansvar der ligger hvor i organiseringen, og vi kigger på, hvad det egentlig er, der sker i vores
hjerner, når vi ind imellem gør noget andet end det, vi godt ved er hensigtsmæssig.
Udover de formelle programpunkter er der selvfølgelig hele netværksdelen, hvor vi mødes og
udveksler erfaringer med andre kolleger og ledere, nyder et glas vin og i det hele taget har et
godt døgn. Vi i bestyrelsen glæder os rigtig meget.
HUSK: Tilmeldingsfristen er 15. september!
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Bestyrelsen har haft det årlige fælles bestyrelsesmøde med SAND, der var repræsenteret af
formand Christina Strauss, landssekretær Ask Svejstrup og bestyrelsesmedlemmerne Ole B.
Larsen og Martin Christensen. Mødets primære fokus om en fælles forståelse af begrebet
”bortvisninger” var givtigt, og vi er enige om, at der ikke er noget at udsætte på bortvisninger
ift. vold og trusler om vold.
SAND havde en række eksempler på andre typer af bortvisninger/udskrivninger, de undrede
sig over, og vi fik en saglig drøftelse. Det betyder, at vi på vores kommende ledernetværksmøde vil undersøge og drøfte med ledernetværket de forståelser, vi har ift. bortvisninger/udskrivninger af andre grunde end vold og trusler om vold.
Vi drøftede også andre forhold bl.a. forsikringsforhold for brugerne, hvilket vi også vil vende
tilbage til.
Der har været afholdt Hjemløshedskonference på Christiansborg arrangeret af det Konservative Folkeparti, Blå Kors og Socialpædagogernes Landsforbund. SBH var ikke inviteret, men
deltog og oplevelsen var, at nogle af oplægsholderne udsatte boformerne for en både usaglig
og noget massiv kritik. Det vil vi selvfølgelig ikke sidde overhøring, og vi følger op.
Og så ser vi rigtig meget frem til, at hjemløshedstællingen og den undersøgelse, VIVE/SFI har
lavet ”Veje ind og ud af hjemløshed”, bliver frigivet, så den åbent kan diskuteres.
SBH er inviteret til Rådet for Socialt Udsattes årlige socialpolitiske møde, hvor vi selvfølgelig
også deltager.
Derudover er der alle de øvrige opgaver, vi forsøger at løse til gavn og glæde for § 110 boformsområdet i Danmark, der jo er, som vi alle ved, både meget spændende og meget udfordrende at arbejde i.
Seneste skud på idestammen er at oprette en vidensbank for projekter, forsøg m.v. på forsorgshjem og herberger, og fulgt op af overvågning af forskning så vi kan orientere os både
meget lokalt og meget internationalt.
Endelig vil jeg vi gøre opmærksom på, at fristen for vedtægtsændringer, der eventuelt skal
besluttes på kommende repræsentantskabsmøde, er 2 måneder før repræsentantskabsmødet.
Forslag sendes til formanden.
Vi ses i Nyborg!
På bestyrelsens vegne

Jakob May
Formand
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