Socialtilsyn Syd - årskonference 2020
Undskyld! Vi gjorde da vores bedste – skulle det nu ikke være godt nok!
Undskyld – sagde statsminister Mette Frederiksen sidste sommer. Et officielt statsministerielt
undskyld på Danmarks vegne til en gruppe børnehjemsbørn, som led overlast under deres
anbringelse i 1960’erne og 70’erne. Undskyld både over den behandling de fik og undskyld for det
svigtende tilsyn.
Undskyld – siger statsminister NN måske i år 2070. Officielt undskyld på Danmarks vegne til alle jer,
som både blev svigtet af de ansatte på de institutioner, hvor I boede, og svigtet af det socialtilsyn,
som skulle have været garant for en god og værdig behandling tilbage i begyndelsen af 2020´erne
Eller…. er det muligt at foregribe en sådan mulig reprimande fra fremtidens statsminister?
Midt i vores anstrengelser for at gøre det godt og værdigt at være borger på vor tids
døgninstitutioner, udvikler vi utvivlsomt også undervejs blinde vinkler. Kan vi komme fremtidens
statsminister i forkøbet, og selv få stillet (til)synet skarpt på, hvad vi burde gøre, frem for det vi
faktisk gør?
Fra hver vores synsvinkel kan det netop være svært at få øje på de rigtig blinde vinkler i vores tilgang
og praksis. Vi er jo alle optaget af at opretholde den gode kvalitet, der heldigvis er på langt de fleste
institutioner, og arbejder hele tiden på at rette de almindelige fejl og mangler, der er til at få øje på.
Men, hvis vi lægger vores hjerner - og hjerter - i blød sammen, kan vi måske skabe et nyt ”klarsyn”,
som får nutidens mulige forsømmelser til at træde tydeligere frem. Ikke kun i ”bakspejlets klare lys”,
men træde frem nu, mens vi endnu har mulighed for at ændre praksis, før en ny statsministeriel
undskyldning peger fingre ad os.
Vi vil i Socialtilsyn Syd i al fald gøre et forsøg. Derfor inviterer vi til at deltage i samtalen om hvad fremtidens
statsminister vil kunne bebrejde os, at vi bød udsatte børn og voksne på institutioner her i vores tid.
Dato:
Sted:
Pris:

30. april 2020 kl. 9.00-16.00
Park Hotel, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Gratis

Tilmelding vil være finde på vores hjemmeside eller via mail: stsplus@fmk.dk .
Så hjertelig velkommen til Socialtilsyn Syds årskonference 2020.
Venlig hilsen

Peter Bjerregaard Andersen
Tilsynschef – Socialtilsyn Syd

Program:
9:00 – 9:50: registrering og morgenmad
9:50 – 10:00: Velkommen og introduktion til dagens tema v. Siggi W. Kristoffersen, direktør FaaborgMidtfyn Kommune

Krydspres og udviklingstendenser på døgntilbudsområdet
10:00 – 10:15: Henrik Juul Kjær, Velfærdsdirektør i Assens Kommune
10.15 - 10.30: Søren Skjødt, formand for FADD og forstander på Godhavn

Tema 1 - selvbestemmelse og/eller omsorg
– intro v. Siggi Kristoffersen/Peter B. Andersen
Som professionel står vi jævnligt i et dilemma imellem at følge borgerens egne ønsker på den ene side, og
kunne forudse konsekvenserne af disse på den anden side. Er der tilfælde, hvor vi, i selvbestemmelsens
navn, svigter, der hvor borgeren har mest brug for os – eller omvendt har vi professionelle alt for travl med
at drage omsorg på måder som passer os frem for at hjælpe borgerne.
10:35 – 11:05: Tre korte oplæg ved to tilbudsledere og tilsynskonsulenter
11:05 – 11:45: Rundbordsamtaler
11:45 - 12:00: Plenum – opsamling og bemærkninger

Frokost
Tema 2 - Fra barn til voksen – eller fra system til system
– intro v. Siggi Kristoffersen/Peter B. Andersen
Borgen i centrum – og det uanset borgerens alder og forskellige udfordringer. Men både i lovgivningen, i
forvaltninger, på tilbud og i vores fagligheder tænker vi i afgrænsede områder. Og kan vi overhovedet
undgå det! Hvordan kan et system overhovedet favne ”hele mennesket” mens det ældes og mens dets
styrker og svagheder ændrer sig.
12:45- 13:15: Tre korte oplæg ved repræsentant fra interesseorganisation, tilbudsleder, borger og
tilsynskonsulenter
13.15 –14.00: Rundbordsamtaler
14:00 –14:10: Plenum – opsamling og bemærkninger

Kaffepause

Tema 3 – Og hvad så med tilsynet!
14:40 – 15:00: Når forandringens vinde blæser bygger nogle vindmøller – og de andre må statsministeren
sige undskyld for en menneskealder senere. Udfordringerne i nutidens socialarbejde belyst
gennem fortællingen om, hvordan behovet for en undskyldning opstod på datidens
døgninstitutioner mellem udviklingstendenser og krydspres.
v. Sarah Smed, leder af Danmarks Forsorgsmuseum
15:00 – 15:40: Socialtilsyn – klarsyn eller blinde vinkler
Med udgangspunkt i de politiske forventninger, de første års erfaringer og dagens drøftelser
præsenteres de foreløbige erkendelser om styrker og svagheder ved de nuværende
socialtilsyn.
v. Peter Bjerregaard, tilsynschef og Allan Vestergaard Johansen, afdelingsleder Socialtilsyn
Syd
15:40 – 15.55: Plenum-debat og kritiske spørgsmål til nutiden fra ”fortiden”.
Sarah Smed stiller fra sit perspektiv kritiske spørgsmål til nutidens ansvarlige chefer –
Socialdirektøren, tilsynschefen, tilbudslederen og tilsynskonsulenten - og lader salen komme
til orde med spørgsmål og kommentarer.
15.55 - 16:00: Tak for i dag ved Siggi W. Kristoffersen, direktør

