Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Beskæftigelse
den 25. februar 2015
Pkt. 1
Nyt fra DS
Refusionsreformen køre nu. Udledning er mere teknisk, ds skriver svar og er færdigt på
mandag.
Opf. På andre reformer. Ingen specifik lige nu, grundet alt muligt andre ting.
Lige nu arbejder ds på at, forbereder valg evt. Ny regering. Opbygger kontakter, og hvad skal
vi byde ind efter valget.
- Hvad skal til for at reformer hænger bedre sammen. (beskæftigelse, reform, børne område
og indenfor integration) socialrådgiver indenfor integration er meget presset.
Folkemødet, fokus på beskæftigelse område, og børne område. Det kommer til at inddrage
Scandia model, svensk model, udredning af økonomi.
Herning kommunen bruger den nu. Udregning hvor der investeres det bedst? modellen viser
det.
Ds følger tæt samarbejde med tandlægeforening og Red barnet.
Vejledning til sygedagpenge reform anden dele. Ds sender henvendelse til Start.
Ds har sendt henvendelse til start om den ny it system momentum.
Aftalt opfølgning på reformer næste møde.
Mette sender skema godt sociale arbejde, det skal bruges når der er møder med politiker, og
vil høre godt om socialt arbejde.
Pkt.2
Generalforsamling:
Arbejdsgruppen er (Karl, Christine og Flemming)
- Hvordan håndtere man en dagligdag i konstant forandring?
- Hvordan man mestre den press man er i? Og som socialrådgiver kan håndtere presset. (
Mette vil du hjælpe med overskriften og teksten)?
Mulige dato for generalforsamling i Århus
d.19-05-2015
d. 01-06-2015
d. 02-06-2015
Forslag til Foredragsholder|:
1. Oplægsholder Tage Søndergaard. Social kapital fokuserer på kerneydelsen. Christine har
kontakte ham i pausen, han er ret booket, og kan ikke. Han har andre forsalg.
Peter Hasle og Ole Sørensen arbejdsgruppen går videre med det.
2. Karl kontaktet en som har lige skrevet PhD, afhandling om stress i samarbejde med Sven
Brinkmann.
3. Anders Seneca kend din kerne opgave.
Pkt. 3
Brug af Facebook

Chopi er fortsat ansvarligt for opdatering af Facebook
Pkt.4
Offentliggørelse af dagsorden.
Flemming prøver at korter referater ned i samarbejde med Lone og vedhæftet i dropbox og
evt. på hjemmesiden.
Pkt. 5
Økonomi
Opgørelse antal medlem pr. 01-12.2014 er 2476 medlemmer.
Vi har 80.000 kr.
Pkt. 6
Temadag om sygedagpenge
Oplægsholder Tanja Dahl og Karsten. Hanne har sendt mail til Tanja om emnet og evt forslag
til overskrift.
d. 27- 04 hotel Skanderborg hus i Skanderborg.
d. 28-04 i KBH Flemming undersøger
Egen betaling 250 kr. og dobbelt for ikke medlemmer.
Pkt. 7
Ny mødedatoer
d. 14-04-2015 i Århus. (Chopi booker et lokal)
Aftaler ny dato for møde når dato for generalforsamling er på plads.
Pkt. 8
Status på bestyrelsesmedlem
Karl, Hanne og Christine er på valg.
Mia trækker ud og har forladt fagområdet.
Lisbeth stiller ikke op.
Karl genopstiller ikke.

Pkt. 9
Møde med Rikke Helk fra faggruppen af socialrådgivere i fagbevægelsen.
Drøftet muligheden for at lave noget sammen, på kryds og tværs og havde fælles platform.
Fagbevægelsen ønsker at være med til temadag om sygedagpenge.
De har gode lokale i KBH, Rikke undersøger det, og vende tilbage til Flemming.
Aftale er når planen for temadagen er færdigt sende det til Rikke som sender videre i deres
system.
Pkt. 10
Evt.
Mia er med i følgegruppe start om progression i fleksjob. Efter generalforsamling skal Mia give
besked om der skal en anden repræsentant fra bestyrelsen eller Toldbodgade skal sende en
repræsentant.
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