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Skýrsla stjórnar
Fagdeild félagsráðgjafa í barnavernd hefur verið starfandi frá 8. desember 2008. Stjórnin
fundar alla jafna einu sinni í mánuði og hélt 8 fundi á síðasta ári. 61 félagsmenn eru skráðir í
fagdeildina. Markmið fagdeildarinnar eru meðal annars að stuðla að framhaldsmenntun og
rannsóknum í félagsráðgjöf á sviði barnaverndar, að efla samskipti á milli félagsráðgjafa í
barnavernd, að fylgjast með nýjungum á sviði barnaverndar, gera starfið sýnilegra og vera
Félagsráðgjafafélagi Íslands og stjórnvöldum til ráðgjafar í málefnum sem snúa að
barnavernd.
Í janúar 2012 hélt stjórnin morgunverðarfund í sal BHM þar sem Dr. Guðrún Kristinsdóttir
var með erindi er miðaði að mikilvægi þátttöku barna í barnaverndarstarfi. Erindi hennar hét:
Ábendingar barna og unglinga um barnaverndarstarf. Hverjar eru forsendur fyrir hlutdeild
þeirra og sjálfræði?. Fundurinn var vel sóttur en um 40 manns mættu á fundinn.
Stjórnin hélt starfsdag í mars 2012 fyrir alla barnaverndarstarfsmenn í landinu þar sem fjallað
var um úrræði í barnavernd á þrengingartímum. Fyrirlesarar komu víða að: frá
félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, Fljótsdalshéraði, Ísafirði og Kópavogi. Starfsdagurinn
var haldinn hjá Félagsþjónustunni í Kópavogi og um 70 manns mættu á starfsdaginn.
Á síðasta aðalfundi fagdeildarinnar þann 16. mars 2012 mættu um 40 félagsmenn. Á
fundinum var ákveðið að senda út fréttatilkynningu um málþing fagdeildar félagsráðgjafa í
barnavernd er varðar úrræði í barnavernd á þrengingartímum sem haldið var 16. mars. Einnig
var ákveðið að senda út ályktun aðalfundar varðandi það álag og að þungi barnaverndar hafi
aukist og skortur á úrræðum barnaverndar bæði hjá ríki og sveitarfélögunum til að hægt sé að
mæta mismunandi þörfum fjölskyldna. Þetta leiðir til þess að barnaverndarstarfsmenn eiga
erfiðara með að sinna starfi sínu sem skyldi. Krafist var í ályktunni að samband íslenskra
sveitarfélaga og Velferðarráðuneytið komi af stað vinnuhóp sem mun leggja til viðmið
málafjölda og starfsmannafjölda í barnavernd ásamt því að kortleggja þörfina fyrir úrræði í
barnavernd. Stjórnin sendi fréttatilkynninguna og ályktun aðalfundar í Fréttablaðið og
Morgunblaðið.
Í nóvember 2012 tók fagdeildin að sér að gera umsögn um þingsályktun um jafnt búsetuform
barna er búa á tveimur heimilum, 152 mál að beiðni Félagsráðgjafafélags Íslands.
Í desember 2012 skrifuðu Anni G. Haugen og María Gunnarsdóttir grein í Fréttablaðið er
fjallaði um Barnamiðaða nálgun í barnaverndarstarfi.
Einn stjórnarmaður fagdeildarinnar situr í nefnd á vegum Barnaverndarstofu, Barnavernd
Reykjavíkur og Háskóla Íslands þar sem markmiðið er að skipuleggja málstofur um
barnavernd, en þeir eru haldnir mánaðarlega á Barnaverndarstofu.
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