
Beslutningsreferat, Faggruppen af traume- og torturbehandlere 
Afholdt den 24.februar 2017 i Oasis 

 

 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamling 24.1.16: Ingen kommentarer 
2. Årsberetning: Ligger på DS hjemmeside under faggruppen. 
3. 1 bestyrelsesmøde afholdt i faggruppen i 2016. Der er, slag på tasken, omkring 85 

medlemmer af faggruppen i 2017. DS kommer gerne på kommende bestyrelsesmøde 
for at komme i dialog med os om hvad DS kan gøre for at komme mere i dialog med 
faggrupperne 

4. Budget 2016: Bevilling fra DS i 2016: 31.825 kr. + 30.000 kr. i ekstra bevilgede 
midler pba. ansøgning. Ubrugte midler i 2016: 15.000 kr. grundet en del færre 
tilmeldte på temadagene i september 2016. Pengene kan ikke overføres til 2017. For 
nærmere; se DS hjemmeside under faggruppen. 

5. Valg til bestyrelsen: Magrethe Bennike er ikke på valg, fortsætter 1 år. Anne 
Christensen er ikke på valg og fortsætter 1 år, Tanja Weiss er ikke på valg, fortsætter 1 
år mere. Marianne Pørtner Jensen genopstiller ikke som suppleant. Mathilde Kromann 
er på valg og genvælges for 2 år. Johanne Gregersen stiller op som suppleant og 
vælges for 1 år. Silja Bækmark genopstiller til bestyrelsen og vælges for 2 år. Således 
er der én ubesat bestyrelsespost samt én ubesat suppleantpost. 

6. Temadagene i september 2017:  
Forslag til temaer:  
 

• Udfordringerne omkring behandling af nyankomne på integrationsydelse, 
herunder strategier til at overleve i arbejdet. Reglerne på integrationsområdet 
og den kommunale praksis.  

 
• Oplæg om social kontrol evt. via Generator, Etnisk Ung eller Socialstyrelsen.  

 
• De sociale vilkår for vores klienter de kommende lovstramninger taget i 

betragtning samt vores forvaltning af reglerne + inspiration til hvor vi kan hente 
alternativ hjælp til klienterne. 

 
• Integrationsprojekter over hele landet, jf. ugebladet Mandag morgen – oplæg. 

 
• Hvordan de nyankomne håndterer deres børn – redskaber til hvordan man 

håndterer dialogen med forældrene omkring dette. 
 

 

 

 


