
	
Årsberetning Adoption og Samfunds Rådgivning 
Adoption og Samfunds Rådgivning består af en kontaktperson fra formandskabet, en rådgivningskoordinator 
fra bestyrelsen, som i år også er rådgiver, og dermed sammenlagt 9 interne rådgivere og 3 eksterne, som 
kan kontaktes af rådgiverkoordinatoren ved relevante henvendelser.  

Rådgivningen har det sidste år ligget tættere på bestyrelsen, efter generalforsamlingsbeslutning 2019, og 
der har i indeværende periode været fokus på primært 2 ting: 

1. at GDPR-sikre både intern og ekstern kommunikation i Rådgivningen. 
2. At bestyrelse og Rådgivning mødes til et årligt møde, hvor arbejdet i og omkring rådgivningen 

afstemmes. 

Ad 1. 

Der er lavet en kommunikationsstruktur, hvor alle rådgivere har en privat mail under adoption.dk, samt en 
sikker mail, som administreres af rådgivningskoordinatoren, udpeget af bestyrelsen. Dette er gennemgået på 
et bestyrelsesmøde, hvor Rådgiverne deltog. 

Ad 2. 

Det er lagt ind i bestyrelsens årsplan, at bestyrelse og Rådgivning mødes ved 1. bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen. Her ved man både hvem fra bestyrelsen, der er rådgivningskoordinator, samt hvem fra 
formandskabet, der er kontaktperson til bestyrelsen. På mødet præsenterer man sig for hinanden, og 
afstemmer foreningens fokuspunkter det kommende år. 

Det har i det foregående år, desværre ikke været muligt at mødes til bestyrelsens ”første møde” pga 
situationen omkring Covid 19. Bestyrelsen og rådgivningen mødtes i stedet, da forholdene tillod det, og som 
det fremgår af ovenstående, blev kommunikationsstrategi i forhold til GDPR gennemgået på dette møde. 
Derudover præsenterede både bestyrelse og rådgivere sig, og bestyrelsen fremlagde fokuspunkter i 
bestyrelsens arbejde i indeværende år, særligt i forhold til den politiske situation omkring adoptionsområdet 
pt. 

I øvrigt. 

1. Formandskabets repræsentant og rådgivningskoordinator har mødtes løbende i løbet af året, hvor 
særligt situationen omkring mailsystem og kommunikationsstrategi har været vendt. Det har været 
Adoption og Samfunds ønske, at medlemmer altid kan henvende sig sikkert til rådgivningen, samt at 
kompleksiteten for rådgiverne er så enkel som mulig. Bestyrelsens GDPR-ansvarlige medlem, har 
været inddraget i dette. Samarbejdet med bestyrelsen fortsætter i sin tætte form, med henblik på 
altid at arbejde gensidigt støttende imellem foreningens undergrupper. 

2. Rådgivningen vil, parallelt med bestyrelsens øvrige arbejde omkring nationale adoptioner, arbejde 
for at familier, der ønsker national adoption, kan få råd og vejledning igennem Adoption og Samfund 
af andre familier, der har været igennem processen omkring national adoption.  

3. Rådgivningen møder flere familier, der fortæller om ensomme unge, der savner ligeværdige 
fællesskaber. Rådgivningen vil i et samarbejde med ASU, arbejde på et større kendskab til ASU, og 
evt. inddrage ASU som ekstern Rådgiver. 

På foreningens vegne 
Rådgivningskoordinator, Janet Majlund 
Formandsskabets repræsentant, Sanne Nyvang  


