
Bestyrelsesmøde Integrationsfaggruppen d. 08.06.2017. 

DS lokaler / Toldbodgade 

 

Til stede: Mette, Judy, Chiara, Bente, Connie, Birgitte 

 

 

Dagsorden  

 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

 

Formand : Chiara Petreni 

Næstformand : Connie Seneca Jensen 

Kassere : Bente Albrechtslund 

Bestyrelsesmedlemmer: Bente Engelsbæk, Mette Hingebjerg, Judy Sahlholdt 

Suppleant: Birgitte Larsen 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i Odense (hos Birgitte) 

 

Ref. sendes til Søs fra DS. 

 

2. Socialrådgiverdage / faggruppereception 

Vi skal afholde en faggruppe reception sammen med Traumefaggruppen.  

Yderligere afholder vi en workshop med foredragsholder Nadia El-Ghendi. Mette kontakter Nadia for at 
booke hende til dagen (d. 01.11. kl. 16.00-17.00). 

 

3. Særligt om nyt tiltag til faggrupperne i DS 

Henrik Egelund er Integrationsfaggruppens kontakt i DS.  Mette Berthelsen /DS står for den nye uddannelse 
fra. 

MB fortalte om den nye faggruppe strategi :  

- Faggruppedag (Odense) afholdes 

- Vi kan evt. få noget støtte til at arrangere eksempelvis vores temadag.  

- Mere arbejde på tvær af de forskellige faggrupper. 

- Flere grupper har svært ved at finde tid til at mødes og få medlemmer kommer til temadage.  

- Bruge faggruppen til at få politisk indflydelse via DS. Tale faggruppens medlemmers sag. 

- Problemet er tiden til at lave det ”gode” arbejde med at få faggruppen mere aktiv 



- OK18 : vil gerne have opbakning fra faggrupperne til at bakke op om arbejdspladsens tillidsmænd. Så 
bedre samarbejde mellem tillidsrep. og faggruppe bestyrelsesmedlemmer 

- Hvordan kan faggruppen skabe et lederskab så vi kan skabe stærke fællesskaber for faggruppens 
medlemmer. 

- Faggruppeuddannelse : 7.8. september 2017 i Kolding 

 

4. Ny fagkonsulent fra DS: 

Henrik Egelund præsenterede sig selv som faggruppe kontaktperson fra DS. Han sidder bla med 
høringssvar   

Bestyrelsen præsenterede sig selv.  

Det blev diskuteret om DS kunne lave nogle fælles retningslinjer for hvordan faggrupperne kunne oprette 
Facegrupper. 

En mulighed er at ”bruge” regionsnetværkene mere til at samle lokalt (Kbh. / formand : Balslev).Evt. tage et 
emne op ex. om uledsagede mindreårige eller andet emne.  

 
5. Evt.  

Næste gang skal der tales om den kommende temadag og vi tjekker op på de emner der var ved sidste 
generalforsamling. 

De næste bestyrelsesmøder : 

Odense / Integrationsafd. , Tolderlundsvej 2, 10.sal, 5000 Odense C.  torsdag d. 28.09. kl. 09.30- 14.30 

København onsdag d. 06.12. kl. 09.30 14.30 (DS lokaler Kbh.) : Mette Book lokaler hos DS 

Regnskab: Bente oplyser at vi har kr. 23.000,- tilbage på budgettet i år.  

 

 

/ Mette Hingebjerg 

 

 

 

 


