
Referat fra bestyrelsesmøde i Faggruppen Revalidering 

Afholdt i Holstebro den 3. april 2019 

 

Deltagere: Åse Pedersen og Hanne Poulsen. 

 

 

1. Økonomi gennemgås og der er taget kontakt til DS vedr. budgetoverskridelsen fra 
2018. Der blev drøftet tiltag for at undgå en lignende situation fremadrettet. Det besluttes 
bl.a., at der skal være et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, som hedder: 
Økonomi med økonomistatus fra sekretariatet og at vi I bestyrelsen vil være mere "skarpe" på 
prisen i forhold til udbuddet af bl.a. oplægsholdere via vores deltagelse i diverse aktiviteter på 
område Vi er enige om at det er en rigtig god ting at det er Helle Poulsen der er vores 
””kasser” da ingen af os har lyst til den opgave og det har jo fungeret perfekt indtil denne 
overskridelse.  

 

2. ”klæder Hanne på til faggruppebestyrelsestemadagen” Hanne er alene afsted den 
3. maj 2019 i Odense 
 

3. Vi udfærdiger invitation til temadag den 6. juni 2019 med Knud Aarup hvor der er 
fokus på Revalidering og målgruppen er handicappede og de med psykiske diagnoser 
 

4. Planlægge fremtidige temadage og drøftelse generelt  

  

 

Referent Hanne Poulsen Formand for faggruppen Revalidering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kommende 
datoer 

Temadage, indhold m.m. Hvad mangler vi: Lokaler og 
hvem gør 
hvad 

    
28.03.2019 Revalidering i en bredere 

kontekst 
Jens Finkelstin Er 
bestilt 

Lokaler er 
bestilt 

  Kr. 5.000 + moms og 
transport 

 

    
25.04.2019 Generalforsamling  Lokaler er 

bestilt 
 Chok realise med Camilla 

Hasnaui & Jonna Midtgaard 
 

Åse undersøger  

    
6. juni 2019 Handicap, psykiatri og 

arbejdsmarked, herunder 
revalidering 

Knud Aarup er bestilt 
Skal dog være i Århus 
kl. 16. så programmet 
er til kl. 13.30 

Lokaler er 
bestilt 

    
    
12. september 
2019 

JAF og Revalidering Peter Dyrbye Schultz Lokaler er 
bestilt 

    
    
7. november 
2019 

Beskæftigelse/revalidering 
Hvor er vi nu og hvor skal vi 
hen 

Jannie Dyring Lokaler er 
bestilt 

 
 
 

   

    
23. januar 2020 Revalidering via løntilskud. 

Hvordan går det med 
implementeringen af 
revalidering efter lovændringen 

Jens Finkelstein Lokaler er IKKE 
bestilt 

    
    
05.marts 2020 STAR Jakob Heltoft kommer og 

opdatere os på hvad der er 
sket i forhold til forenkling af 
LAB loven med fokus på 
revalidering 

Jakob Heltoft Lokaler ikke 
bestilt 

 


