
 

Bestyrelsens beretning 2018 

 

Kære alle sammen 

Endnu engang velkommen til Seksualvejlederforeningens årlige konference og årsmøde. I år er et ekstra 

særligt år, da foreningen kan fejre 20 års jubilæum. Vi i bestyrelsen har derfor forsøgt at skabe et lidt mere 

særligt program for konferencen, hvilket I forhåbentlig vil mærke i løbet af de næste to dage. 

Det er helt fantastisk at se så mange deltagere til årets konference. Vi bryder alle rekorder, når vi i år siger 

velkommen til 139 deltagere, hvoraf en enkelt sågar er kommet helt fra Grønland.  

Det er en stor cadeau og ros til alle jer seksualvejledere, at I er mødt så talstærkt frem, trods trusler om 

lockout og strejke. I formår tilsyneladende alle at argumentere over for jeres ledere om, at 

seksualvejledning er et vigtigt prioriteringsområde og at det vil have stor værdi for jeres arbejdsplads, at de 

sender jer af sted på konference.  

Vi ved selvfølgelig alle her i lokalet, at seksualvejledning er utroligt vigtigt, men alle jer derude formår også 

at formidle budskabet ud til kolleger og ledere, og det synes jeg er stærkt gjort. Det viser, at 

seksualvejledning er den bedste profession, at seksualvejledere er de stærkeste medarbejdere og at 

Seksualvejlederforeningen er den bedste forening i Danmark. Og det kan vi vist godt tillade os at klappe lidt 

af.  

 

Seksualvejlederforeningen fylder i år 20 år. Det er fortsat en forening i vækst, og vi har lige nu 242 

medlemmer. Et par medlemmer af foreningen og fra bestyrelsen forsøgte sidste år at opklare, hvem der 

egentlig havde været formand for foreningen og hvor længe de havde siddet gennem de sidste 20 år. Det 

var desværre ikke så nemt, og det fortaber sig i fortidens tåger. Derfor kan vi ikke præsentere den 

komplette historie for Seksualvejlederforeningen i år. Det kan være det er et detektivarbejde der kan gøres 

færdig til vores 25 års jubilæum i 2023. 

 

Igen i år har der været bud efter foreningen fra det ”officielle” Danmark. Seksualvejlederforeningen har 

været involveret i arbejdet med den nye håndbog om forebyggelse af seksuelle overgreb og vold mod børn 

og unge med handicap, som vi også stifter bekendtskab med senere på konferencen. Bestyrelsen var 

repræsenteret ved lanceringen af rapporten sidste efterår.  

Foreningen er også inviteret til dialogmøde om den nationale koordinationsstruktur i regi af Socialstyrelsen. 

Mødet skal være med til at afklare, om der er det fornødne og nødvendige udbud af højt specialiserede 



 

tilbud og indsatser i Danmark. Vi er glade for at være inviterede med til mødet, da det viser, at 

Seksualvejledere er en vigtig brik i løsningen af de sværeste og mest komplicerede opgaver på det sociale 

område. Opgaver, som I jo alle arbejder med og løser hver eneste dag. Dialogmødet finder sted den 14. 

maj. 

 

Der er stadig godt gang i netværkene og netværksmøderne ude i landet. Endnu engang skal jeg slå et slag 

for de lokale netværk, da de er et oplagt sted at få sparring med dygtige kolleger om situationer, som kan 

være svære at stå i. Flere af netværkene bruger også møderne på at blive fagligt opkvalificerede med 

relevante oplægsholdere, så det er bare med at møde op og benytte sig af de tilbud der er som medlem af 

foreningen.  

Det samme gælder foreningens facebook-side, som er yderst levende og et rigtigt godt sted at stille alle de 

spørgsmål man kan være i tvivl om, eller hvis man mangler henvisninger til nye eller gamle materialer.  

 

Rundt omkring i landet er dygtige seksualvejledere gået sammen for at lave ekstra indsatser i forhold til 

særlige målgrupper. Det er nogle super gode initiativer, og jeg håber, at vi kan bruge konferencen til at 

sparre med og inspirere hinanden.  

Igen skal jeg nævne alle de gode folk, der laver fester for mennesker med handicap ude omkring i landet. 

Jeg vil gerne bede alle, der er involverede i fester uanset hvor i landet om at rejse sig op. Så kan alle, der er 

interesserede at blive inspireret til fester henvende sig til jer, og høre, hvordan I har grebet det an. 

Jeg vil også nævne LGBT-netværket for udviklingshæmmede, der i første omgang holder til på Sjælland. 

Netværket er et godt rum for homo- bi og transseksuelle udviklingshæmmede at møde ligesindede og 

skabe nye relationer. Hvis de involverede vil rejse sig op… Så har I andre mulighed for at stille spørgsmål og 

blive inspirerede i løbet af konferencen. 

Til sidst vil jeg nævne netværket for seksualvejledere på specialskoler. Netværket samles for at tale om 

nogle af de særlige problemstillinger der gør sig gældende for elever på specialskoler, som er under 15 eller 

18 år. Det er et netværk der i første omgang er startet i Københavnsområdet, men kan måske sprede sig 

længere ud i landet. Hvis de involverede vil rejse sig op… Så kan interesserede henvende sig til dem for 

yderligere inspiration i løbet af konferencen. 

 

Så er der lidt nyt fra bestyrelsen: 



 

Bestyrelsen og etisk udvalg har i samråd besluttet sig for at nedlægge etisk udvalg indtil videre. Der er 

selvfølgelig mulighed for at genstarte udvalget, hvis foreningens etiske grundlag skal kigges efter i 

sømmene, eller andre situationer opstår.  

I år har vi bestyrelsen prøvet at lancere et nyt tiltag i forbindelse med årsmødet. De sidste par år har vi haft 

tid til overs i forbindelse med årsmødet, hvilket vi sandsynligvis også får i år. Derfor har vi spurgt alle jer 

dygtige medlemmer om nogle af jer kunne bruge 10 minutter på at fortælle om lige præcis det i brænder 

for eller er gode til. I år har vi fået en henvendelse fra et medlem, som vi stifter nærmere bekendtskab med 

senere. Hvis tiltaget bliver taget godt imod vil vi gentage det næste år, og så håber vi på endnu flere 

tilkendegivelser, da vi ved der er en masse spændende og relevant ekspertise blandt alle jer medlemmer.  

I år skal vi sige 1000 tak til Linda for lang og tro tjeneste som foreningens sekretær. Hun fortjener vist en 

ordentlig klapsalve. Silvija overtager Lindas post som sekretær. 

Som nogle af jer måske har opdaget, er jeg tiltrådt som uddannelsesleder på Seksualvejlederuddannelsen 

sammen med Charlotte Englund og Karsten Løt. Det var en stor ære for mig at få tilbuddet, men det satte 

mig også i et dilemma angående foreningen.  

Min holdning, som deles af resten af bestyrelsen, er, at Seksualvejlederforeningen skal repræsentere alle 

seksualvejledere, uanset uddannelse. Foreningen skal således være upartisk i forhold til de forskellige 

uddannelsestilbud der findes rundt omkring i landet. Med en formand, som tydeligt repræsenterer ét 

bestemt uddannelsestilbud vil der kunne sås tvivl om foreningens upartiskhed, hvilket ikke er 

hensigtsmæssigt. Jeg tager derfor konsekvensen og går af som formand efter denne samling. Dette har jeg 

bestyrelsens opbakning til.  

Jeg fortsætter dog gerne som menigt medlem af bestyrelsen og genopstiller derfor i Sjællandsnetværket.  

Jeg vil sige, at det har været en fornøjelse at være formand for en forening med så mange seje medlemmer 

og overlader trygt roret til næste formand.  

I aften under festmiddagen vil bestyrelsen præsentere den nye konstitution og dermed også den nye 

formand. Vi lukker dørene kl. 17.45, så kom til tiden. Husk at have forsynet jer med drikkevarer når I 

ankommer. Til middagen bliver der serveret en halv flaske vin, to øl eller vand på foreningens regning. 

Til sidst er der vist blot at sige: Vi håber I får en super god konference og kommer hjem godt fyldt op med 

ny viden, nye netværk og nye relationer.  

God fornøjelse! 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen 


