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HILSEN TIL FORÅRSSOLEN 
Melodi: Povl Dissing – Tekst: Benny Andersen 1981 

1 

Det er forår. Alting klippes ned. 

Der beskæres i buskadser og budgetter.  

Slut med fordums fede ødselhed. 

Vi begynder at træne til skeletter. 

Jeg blir fem år ældre 

ved hvert indgreb i min pung, 

men når forårssolen skinner, 

blir jeg ung! 

2 

Lad kun falde, hvad der knap kan stå ... 

Men i så fald sku jeg altid komme kryv'nde,  

hver gang skatten gir sig til at flå 

mine sidste mønter fra mig hver den 

tyv'nde 

Jeg blir tom i hjernen, . 

træt og tung i sjæl og krop, 

men når forårssolen skinner 

står jeg op! 

3 

Og jeg fægter med min sparekniv.  

Men den skraber bare hult i sparegrisen.  

Der er ikke meget tegn på liv. 

Selv i vinter var der dog en ko på isen.  

Jeg har længe næret en 

istap ved min barm, 

men når forårssolen skinner, 

blir jeg varm! 

 

4 

Solen skinner på fallittens rand. 

Derfor denne dyrekøbte randbemærkning:  

Der er caries i tidens tand. 

Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning!  

Snart skal jeg og mine sidste 

tænder skilles ad, 

men når forårssolen skinner, 

blir jeg glad! 

 

5 

Tag da kun min sidste spinkle mønt.  

Livets sol er min den sidste del af livet,  

for 'som solfanger er jeg nu begyndt at forstå,  

at Alt og Intet er os givet.  

Og en gang går solen sin 

runde uden mig, 

men når forårssolen skinner, 

lever jeg! 
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DAGSORDEN 
1. Velkomst 
2. Valg af dirigent 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Vedtagelse af forretningsorden 
5. Beretning v/formanden 
6. Regnskab 2016 
7. Kommende års aktiviteter 
8. Valg (Sydjylland og Sjælland) 



VEDTÆGTERNE § 6, STK. 4 

• På Repræsentantskabsmødet aflægges beretning for det 
foregående års aktiviteter, herunder regnskab for 
foregående år, og der drøftes kommende aktiviteter og 
indsatsområder.  
 

• På repræsentantskabsmødet afholdes regionsmøder, hvor 
regionsrepræsentanter vælges til bestyrelsen.  
 

• Repræsentantskabsmøder har i øvrigt et fagligt indhold 
med relevans for drift af organisationer, udvikling i 
arbejdet m.v. 

 



2015 I TAL 
(Danmarks Statistik, boformsstatistik) 

• 6236 brugere 

• 12516 ophold 

• 72 § 110 boformer 
 

VI ER 
- UDEN SAMMENLIGNING -  

I KONTAKT MED FLEST HJEMLØSE 
I DANMARK! 



MAGT 

• I organisationer 

• Mellem borgere og medarbejdere 



ÅRSMØDE 
MAGT FORKLÆDT SOM MOTIVATION OG/ELLER MANIPULATION  

• Forholdet mellem brugere og medarbejdere 

• Oplæg og inddragelse af boformsperspektiver 



VOLD OG TRUSLER OM VOLD 

• MØDE MED MINISTEREN, JUNI 2016 
 - FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ 

• BO MOLLERUP, SOCIALT LEDERFORUM 

  



SOCIALSTYRELSEN 

• NATIONALE RETNINGSLINJER FOR VOLD OG 
TRUSLER OM VOLD/KRITISKE HÆNDELSER 

 



SOCIALSTYRELSEN 

• UDRULNING AF HJEMLØSHEDSSTRATEGIER 
OG METODER 

• STYREGRUPPE 

• ARBEJDSGRUPPE 

 



• ISLANDS BRYGGE 

• FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM 



SAMARBEJDE 

• SOCIALSTYRELSEN: DIALOGMØDER 

• SAND: BESTYRELSESMØDER 

• KL: DIALOGMØDER 

• RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE: AD HOC MØDER 

 



KOMMENDE MULIGE 
SAMARBEJDSPARTER 

• SOCIALT LEDERFORUM, Direktør Bo Mollerup 

• FADD: Foreningen af DØGN- OG DAGTILBUD  
for udsatte børn og unge, Formand Søren Skjødt 

• LOS: De private sociale tilbud, Direktør Michael 

Graatang 

• LOKK: Landsorganisation af kvindekrisecentre, 
Formand Birgit Søderberg 

• ALKOLHOL- OG STOFBEHANDLING 

 

 



FACEBOOK OG HJEMMESIDE 

• SAMARBEJDSPARTER 

• MEDARBEJDERNETVÆRK 

• DET REGIONALE SAMARBEJDE 



PERSPEKTIVER 

• VOLD OG TRUSLER OM VOLD/KRITISKE 
HÆNDELSER 

• DOKUMENTATION AF VORES ARBEJDE 

• UDVIKLING AF SEKRETARIAT 

 



DRØFTELSER 

• Regionale initiativer 
• Brug af elektronisk medier til kontakt m.v. 
• Faglige initiativer 
• Politiske initiativer 
• Organisering og vedtægter 

 



REGIONERNE 

Region Hovedstaden   Fjordsalen 

Region Sjælland  Havestuen 

Region Syddanmark Mødelokale 7 

Region Midtjylland Mødelokale 8 

Region Nordjylland Mødelokale 9  



REPRÆSENTANTMØDE 

Lederne    Fjordsalen 

Medarbejder- og arbejdsmiljø Havestuen 



SOCIALSTYRELSEN 

De nationale retningslinjer for  
håndtering af vold og trusler om vold på 

forsorgshjem 
 

Præsentation af retningslinjerne i et forsorgshjemsperspektiv 
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SVANTES LYKKELIGE DAG 
Melodi: Benny Andersen – Tekst: Benny Andersen 

1 

Se, hvilken morgenstund! 

Solen er rød og rund 

Nina er gået i bad. 

Jeg’ spiser ostemad 

Livet er ikke det værste man har 

Og om lidt er kaffen klar. 

2 

Blomsterne blomstrer op 

Der går en edderkop 

Fuglene flyver i flok 

Når de er mange nok 

Lykken er ikke det værste man har 

Og om lidt er kaffen klar. 

3 

Græsset er grønt og vådt 

Bierne har det godt 

Lungerne frådser i luft 

Åh, hvilken snerleduft! 

Glæden er ikke det værste man har  

Og om lidt er kaffen klar. 

4 

Sang under brusebad 

Hun må vist være glad 

Himlen er temmelig blå 

Det ka’ jeg godt forstå. 

Lykken er ikke det værste man har 

Og om lidt er kaffen klar. 

 

5 

Nu kommer Nina ud, 

nøgen, med fugtig hud, 

kysser mig kærligt og går 

ind for at re' sit hår. 

Livet er ikke det værste man har  

og om lidt er kaffen klar. 
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OPSAMLING FRA I GÅR 



PROPUBLIC 
MARIE ØSTERGAARD MØLLER 

De nationale retningslinjer for  
håndtering af vold og trusler om vold på forsorgshjem 
 

Udefrakommende beslutningers kraft, hvordan organisationen 
rammes, og hvad organisationen kan gøre for at omsætte dem 
meningsfuldt. 



SPØRGSMÅL? 

TAK FOR I DAG 


