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REVALIDERINGSFAGGRUPPEN 
 
Dansk Socialrådgiverforening 
Referat fra bestyrelsesmøde den 05.01.2018 
Sted: Kaffeladen 
Deltagere: Åse Pedersen, Hanne Poulsen. 
 
 

1. Referat fra mødet den 18.12.2017, blev godkendt 
2. Der blev udarbejdet invitation til temadag den 20.03.2018, udkast sendes til gennemgang 

senere i dag. Det er aftalt at Hanne P kommer med oplæg om hvad der sker i forhold til 
arbejdsmetoder på de jobcentre hvor hun har sin gang, ligesom hvad det gør ved 
fagligheden at det ikke er uddannet personale der sidder med det social faglige arbejde. 

3. Temadag den 12. april – Per Dyrby er på plads lokaler på plads, udkast invitation fik vi ikke 
lavet. 

4. Fagligt udsyn den 09. marts 2018, der er ikke nogen fra bestyrelsen der har mulighed for at 
deltage. 

5. Vi runder blot økonomien og er enige om at vi ansøger igen når pulje 2 bliver frigivet 
6. Der kom endnu en temadag omkring ressourceforløb og ikke mindst hvor meget vægt 

lægger eks. Metropol på at undervise kommende socialrådgivere i revalidering? Det blev 
fastsat til den 01.11.2018 hvor der er indgået aftale med Anette Skals og Mikkel Bo 
Andersen fra Metropol 

7. Der sker ændringer i planlagte temadage, se skema nedenfor: 
Temadag den 01. marts 2018, ændres til den 24. Maj og fordelingen af kontakten til  
oplægsholdere som følger:  Åse Pedersen: Bent Bøgsted DF, Jakob Ellemann Jensen V og  
Leif Lahn Jensen A.          Hanne P: Annette Vilhelmsen SF, Knud Kristensen SIND,  
Bennedikte Kjær C og Bettina Post 

8    Der var intet til punktet 
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Overblik over temadage der er i støbeskeen:  
 
Kommende 
datoer 

Temadage, indhold 
m.m. 

Hvad mangler vi: Lokaler og hvem 
gør hvad 

    
    
25. Januar 
2018 

Cabi  
 

Aftale med CABI 
Invitationer er 
udsendt i dag 18.12 

Lokaler er bestilt 

 Bæredygtig 
fastholdelsesforløb 

  

    
20. Marts 
2018 

Nedlæg Jobcentrene og 
genskab socialpolitikken 

Der er udarbejdet 
aftale med Knud 
Årup 

Lokaler er bestilt 

 Det er aftalt at Hanne P 
kommer med oplæg om hvad 
der sker i forhold til 
arbejdsmetoder på de 
jobcentre hvor hun har sin 
gang, ligesom hvad det gør 
ved fagligheden at det ikke er 
uddannet personale der 
sidder med det social faglige 
arbejde. 

  

    
12. April 2018 Generalforsamling Evt. Rasmus Balslev 

om hvad der sker i 
DS 

Lokaler er bestilt 

 Evaluering af 
sygedagpengerapporten 

Peter Dyrby 
Schultz? Eller STAR 
Invitationer 

 

    
24. Maj 2018 Paneldebat  

Bent Bøgsted DF 
Jakob Elleman Jensen V 
Leif Lahn Jensen A 
Annette Vilhelmsen SF 
Knud Kristensen SIND 
Bennedikte Kjær C 
Bettina Post på 
ordstyrer 

Vi vil gerne 
debattere: 
Hvis vi i fremtiden 
skal skabe en langt 
bedre socialindsats, 
for de mennesker i 
vores samfund som 
har allermest brug 
for hjælp. Finder vi, 
at vi er nødsaget til 
at tage et opgør 

Lokale er bestilt 
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med den nuværende 
praksis, altså at gå 
fra en reaktiv 
symptombehandling 
til en forebyggende 
og proaktiv indsats 

    
30. August 
2018 

Lise Norup: 
Beskrivelser, kort og 
præcist af produktet 

Kontakten til Lise N  
Invitationer  

HP taler med LN  
Lokaler skal 
bestilles 

    
    
27.09.2018 Beskæftigelsesreform 

+ rehabilitering  
Susanne 
Wiederquist er 
bestilt 

Lokaler skal 
bestilles 

    
    
01.11.2018 Temadag omkring 

ressourceforløb og ikke 
mindst hvor meget 
vægt lægger eks. 
Metropol på at 
undervise kommende 
socialrådgivere i 
revalidering? Det blev 
fastsat til den 
01.11.2018 hvor der er 
indgået aftale med:  

Anette Skals og 
Mikkel Bo Andersen 
fra Metropol 
 

Lokaler skal 
bestilles 
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