
27. januar 2017 

 

 
Program 

SBH Repræsentantskabsmøde og konference 
16. og 17. marts 2017 

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, Vejle 
 

Temaet for årets oplæg og drøftelser er: 

 

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

 

 

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 kommende års aktiviteter, og 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 

 6.  Kommende års aktiviteter 

 7.  Valg (Sydjylland og Sjælland) 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost 

Kl. 13.00 – 14.30 Møde for medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanterne 

Når målet er at skabe et mere aktivt medarbejdernetværk i SBH, hvad er så den gode 

plan? Kom og vær med til at drøfte emnet sammen med de øvrige medarbejderrepræ-

sentanter i SBH.  Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen kommer med et oplæg til 

drøftelsen. 



27. januar 2017 

KL. 13.00-14.30 Møde for lederrepræsentanterne 

På mødet vil vi sætte fokus på en særlig problemstilling, der fortjener både fordybelse og 

perspektiv i forhold til SBH. 

I 2017 vil vi se på SBHs sekretariatsbetjening, kontingentniveauer, finansiering og sam-

arbejde med andre lignende organisationer. 

Kl. 14.30 – 15.00 Kaffepause 

Kl. 15.00 – 17.30 De nationale retningslinjer for håndtering af vold og trusler om vold 
på forsorgshjem.  

Oplæg og diskussion ved Socialstyrelsen. 
Der er ikke tvivl om, at de kommende retningslinjer for håndtering af vold og trusler om 

vold kommer til at fylde en del i år. Vi har derfor bedt Socialstyrelsen komme og præsen-

tere retningslinjerne og drøfte dem med os i et forsorgshjemsperspektiv. 

Kl. 19.00 - Middag og socialt samvær. 

 

Dag 2 

Kl. 09.00 – 11.00 

incl. kaffepause 

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

Oplæg v/Forsker Marie Østergaard Møller, ProPublic 

Retningslinjerne skal omsættes ind i vores organisationer. Det er ikke altid den letteste 

at omsætte top-downbeslutninger meningsfuldt ud på udfører niveau. Vi har derfor bedt 

Marie Østergaard Møller, om at sige noget om, hvilken kraft udefra kommende beslut-

ninger kommer med, kan ramme en organisation med, og hvad organisationen kan gøre 

for at omsætte det meningsfuldt. Der er både oplæg og diskussion ved bordene.  

Kl. 11.00-11.10 Afrunding og afslutning 

 

 

Praktiske oplysninger 

Sted Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle 

Tid 16.- 17. marts 2017 

Deltagerkreds Leder-, medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter i SBH 

Tilmelding SBH-Boformer 

Pris incl. overnatn. Kr. 2720,00 

Pris excl. overnatn. Kr. 1520,00 

Gebyr ikke SBH 

medlemmer  

Kr.   300,00 

Tilmeldingsfrist 27. februar 2017 

 

Marie%20Østergaard%20Møller,%20ProPublic
https://munkebjerg.dk/da/business#anchor-konferencer-og-moeder
https://sammenslutningafboformerforhjemloese.nemtilmeld.dk/15/

