
Referat af generalforsamling i Integrationsfaggruppen  

 

Afholdt den 12.marts 2015 på KulturØen i Odense 

  

 

1. Valg af dirigent: Herit  

 og referent: Connie 

  

2. Formandens beretning om året der gik, den vedlægges referatet, og godkendt. 

  

3. Kassererens beretning, gennemgået og godkendt. 

  

4. Hvilke temaer vil vi arbejde med i 2015? Forslag:  

 

- Erfaringsudveksle på tværs af Integrationsfaggruppen 

- Sagstallet: Hvad vil være optimalt på Integrationsområdet? Der efterlyses en temadag 

fra DS side angående dette, da vi har mange forskellige jobfunktioner på området. Evt. 

at der laves mere konkret om sagstal i forhold til hvad man sidder med, og hvilke 

persongrupper – spørgeskema? Evt. tage tid på lang tid på hvor meget man bruger på 

de enkelte sagstyper. (Socialfaglig Fokus, har et hjælpemiddel til at beregne tid)  

- Hvordan kan vi blive ved med at være positive, når vi i mediebilledet bliver udfordret på 

vores område. Forslag at sprede gode historier gennem lokalmedier 

- Problemer med retraumatisering, når borgere kommer i behandling, at give DS viden 

og kendskab når behandlingen ikke fungere. Forslag: temadag med traumefaggruppen 

- Vidensdeling mellem asylcentre og kommunerne i den måned inden borgere overgår til 

kommunerne 

- Der oplyses om at der søges om kommuner der vil deltage angående 

traumebehandling. (Dansk Flygtningehjælp) 

  

5.  Ingen indkomne forslag 

   

6. Valg af bestyrelse: 

  

Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år og suppleanter er valgt for 1 år. 

Der må være 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.   

  

Bente er genvalgt 

Herit og Connie er suppleanter – og genvalgt 

Nyt medlem valgt: Claudia Marras 

 

(Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år og suppleanter er valgt for 1 år. 

Der må være 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter)  

  

Bestyrelsen er konstitueret som følgende:  

 

Formand: Claudia Luisa Marras 

Næstformand: Karina Pedersen Nørager 

Kasserer: Bente Albrechtslund 

Bestyrelsesmedlemmer: Luisana Carolina Madsen, Anne Homann Bjerregaard, og Mette 

Bønneland Hingebjerg   

Suppleanter: Herit Helgadóttir og Connie Seneca Jensen  

 

https://medlem.socialraadgiverne.dk/M4/member.aspx?func=member.main&uid=13072
https://medlem.socialraadgiverne.dk/M4/member.aspx?func=member.main&uid=11763
https://medlem.socialraadgiverne.dk/M4/member.aspx?func=member.main&uid=5635
https://medlem.socialraadgiverne.dk/M4/member.aspx?func=member.main&uid=30671
https://medlem.socialraadgiverne.dk/M4/member.aspx?func=member.main&uid=8274
https://medlem.socialraadgiverne.dk/M4/member.aspx?func=member.main&uid=27857
https://medlem.socialraadgiverne.dk/M4/member.aspx?func=member.main&uid=6502

