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REVALIDERINGSFAGGRUPPEN 
 
Dansk Socialrådgiverforening 
Referat fra bestyrelsesmøde den 18.december 2017 
Sted: Kaffeladen 
Deltagere: Åse Pedersen, Hanne Poulsen. 
 
 

1. Dagsorden blev godkendt. 
2. Det var en god dag, dejligt at så mange havde tilmeldt sig.  
3. Økonomi er pt. ikke udmeldt, hvorfor den ikke drøftes, ud over at vi kontakter SW med 

henblik på at få fremsendt faktura fra temadagen den 30.11.2017. Så vi ikke kommer i 
samme dilemma til næste år.  

4. Der laves udkast til temadagen den 25.01.2018. Denne skal udsendes før jul med 
henblik på at medlemmerne kan tilmelde sig 

5. Nye temadage – Se nedenstående liste  
6. Når vi i bestyrelsen fremadrettet beslutter at deltage i temadage så vil det blive ført til 

referat eks. Ressourceforløbskurset ved Ankestyrelsen m.m. 
 
 
Hanne Poulsen Formand for faggruppen Revalidering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overblik over temadage der er i støbeskeen:  
 
Kommende 
datoer 

Temadage, indhold m.m. Hvad mangler vi: Lokaler og hvem gør 
hvad 
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25. Januar 2018 Cabi  
 

Aftale med CABI 
Invitationer er udsendt i 
dag 18.12 

Lokaler er bestilt 

 Bæredygtig 
fastholdelsesforløb 

  

    
01. marts 2018 Paneldebat  

Bent Bøgsted DF 
Jakob Elleman Jensen V 
Leif Lahn Jensen A 
Annette Vilhelmsen SF 
Knud Kristensen SIND 
Bennedikte Kjær C 
Bettina Post på ordstyrer 

Vi vil gerne debattere: 
Hvis vi i fremtiden skal 
skabe en langt bedre 
socialindsats, for de 
mennesker i vores 
samfund som har 
allermest brug for 
hjælp. Finder vi, at vi er 
nødsaget til at tage et 
opgør med den 
nuværende praksis, 
altså at gå fra en reaktiv 
symptombehandling til 
en forebyggende og 
proaktiv indsats 

Lokaler er bestilt 

    
    
12. April 2018 Generalforsamling Evt. Rasmus Balslev om 

hvad der sker i DS 
Lokaler er bestilt 

 Evaluering af 
sygedagpengerapporten 

Peter Dyrby Schultz? 
Eller STAR 
Invitationer 

 

    
24. Maj 2018 Nedlæg Jobcentrene og 

genskab socialpolitikken 
Kontakten til Knud 
Aarup 

Lokaler skal bestilles 

 Knud Aarup Invitationer  
    
30. August 2018 Lise Norup: 

Beskrivelser, kort og præcist 
af produktet 

Kontakten til Lise N  
Invitationer  

HP taler med LN  
Lokaler skal bestilles 

    
    
27.09.2018 Beskæftigelsesreform 

+ rehabilitering  
Susanne Wiederquist 
er bestilt 

Lokaler skal bestilles 
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