
Referat af bestyrelsesmøde Faggruppen Socialrådgivere i 
fagbevægelsen,  
afholdt den 31. maj 2017 

 

Deltagere: Rikke, Stephan, Kim, Ditte Marie, Lisbeth, lotte ( ref )  afbud fra Helle 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 
Punktet eventuelt omdøbes til orientering. 
 
2. Opfølgning på sidste møde:  
Ingen bemærkninger. 
 
3.  Fællesfaggruppemøde d.19 maj:  
Kim deltog i mødet og synes generelt det var et godt møde, men DS burde efter 
mødet påtage sig at komme med en konklusion, så man ved hvad der skal arbejdes 
videre med. Er der fx en fælles problematik i faggrupperne? 
Kim kunne fortælle at antallet af medlemmer var stigende, men organisationsgraden 
faldende. Der er et stykke arbejde der skal gøres der.  
DS vil styrke samarbejdet med kommunerne. Rikke vil undersøge hvilke 
arbejdsgrupper DS sidder med i. 
DS ønsker større involvering af medlemmerne. Man ønsker en tættere kontakt til 
faggrupperne. DS tilbyder sig som konsulenter såfremt faggrupperne skulle have 
behov.  
 
4.  Faggruppe uddannelse: 
Der er udbudt en faggruppe uddannelse d. 7 – 8 september. Rikke og Lisbeth 
deltager. De tilmelder sig hver især. Der er pt ingen uddannelse for kasserer. Det 
efterspørges på det kraftigste.  
 
5. Møde i DS (Stephan og Rikke): 
Rikke og Stephan orienterede.  Synes ikke der var meget nyt i forhold til mødet i 
december. Oplever dog at man har været lyttende i forhold til  vores kritikpunkter. 
Man fokuserer på organisering af medlemmer og arbejdsmiljø. 
 
6. Drøftelse af anmodning om konsekvenserne af fattigdomsydelsen: 
Rikke orienterede. Flere af os fandt det noget irrelevant. Kun 3 F lokalafdeling kender 
til problemerne. Stephan og Rikke ser på det i forhold til 3F´s sociale fond. 
 
 
 
 



7. Økonomi – underskrifter: 
Underskrifter blev afgivet. Det indskærpes at regnskab fra seminar skal afleveres til 
kassereren.  
 
8. Næste møde:  
Møde d. 25 september og 6 december. Mødet den 25 september afholdes i Århus.  
 
9. Deltagelse i socialrådgiverdage: 
Afholdes d. 1- 2 november. Stephan deltager med et oplæg om hvad man beskæftiger 
sig med når man er ansat som socialrådgiver i fagbevægelsen. 
 
10. Orientering: 
Temadage – der er ingen temadage på bedding. Vi opfordrer alle til at komme med 
forslag til temadag og påtage sig at arrangere den. Rikke, Lotte og Stephan vil 
forsøge at planlægge en temadag om Fremtidens arbejdsmarked. Lotte Indkalder. 
Der var desuden forslag om en temadag om stress belastning indenfor eget fag. Det 
vil man arbejde videre med på Fyn. 
Seniorfaggruppen – her er der søgt om økonomisk støtte som er afvist. Gruppen 
henvises til at deltage i den seniorgruppe der allerede eksisterer i DS. 
Seminar – opfordring til at påtage sig et ansvar for at afholde seminar. 
Drejebog i forbindelse med seminar – lotte har sammen med Lisbeth Stephanski lavet 
forslag til drejebog, som kan bruges når man som ny skal afholde seminar. Aftalt at 
den sendes ud til bestyrelsen, som kan komme med forslag til ændringer. Derefter vil 
den blive lagt ud på vores hjemmeside. 
 
Lotte Fischer 


