
 

 

 

Bestyrelsen beretning for 2017  

Faggruppen for tortur – og traumebehandlere  

 

Antal medlemmer: 90 

 

Medlemsarrangementer: 

Der har været afholdt 2 medlemsarrangementer i 2017: 

 

1. Temadag med efterfølgende generalforsamling den 24. februar 2017 i afholdt i 

Oasis  

På programmet var oplæg med jurist Jannie Dyring om aktuelle og kommende lovændringer 

på integrations,- beskæftigelses, - og udlændingeområdet   

 

2. To dage med internat på Dalum Landbrugsskole, Odense (10 deltagere) den 3. og 

4. oktober 2017  

 

1. Oplæg v/ Lone Tinor-Centi, chef for Frivilligafdelingen Dansk Flygtningehjælp: ”Hvordan 

udvikles vores mindset til at tænke løsninger/samarbejde med civilsamfundet for vores 

målgruppe? 

 

2. Oplæg og øvelser v/ Ellen Hansen, supervisor og socialrådgiver: ”Mødet med følelser og 

komplekse udfordringer i arbejdet med traumatiserede flygtninge”. 

Ellen Hansen arbejder bl.a. indenfor felterne deep democracy, art of hosting, 

gruppeanalyse – arbejdskonferencer og systemisk opstilling 

 

3. Mette Laurberg Jensen, konsulent i DS, udveksling og drøftelse af udviklingen på 

beskæftigelsesområdet for vores målgruppe.   

 

Under evalueringen af dagene, blev de fremmødte enige om at arbejde mod at rejse midler til 

en studietur til fx Holland i 2018 i stedet for at holde temadage med internat. Der er 

efterfølgende søgt om midler til denne tur i Aktivitetspuljen i DS og der er, udover det 

sædvanlige budget, bevilget 22.750,-.  

 

 

Bestyrelsesmøder:  

Der har været holdt 1 bestyrelsesmøde den 24/4-2017 i DS’ lokaler i Toldbodgade. Her 

planlagde bestyrelsen de kommende temadage i oktober.  

 

Organisatorisk: 

Der er ansat en faggruppekonsulent i DS og samarbejdet har været godt og konstruktivt det 

seneste år.  

 

Politisk: 

Vores fagområde er jo desværre fortsat præget af stramninger og hårde socialpolitiske vilkår 

for traumatiserede flygtninge. Det gør arbejdet ekstra slidsomt og det stiller fortsat store krav 

til os som fagpersoner. Vi må hele tiden holde os opdateret og justere vores indsatser, så vi 

kan forsøge at imødekomme målgruppens behov.    

 

Fælles faggruppemøde: 

Bestyrelsesmedlem Margrethe Bennike deltog ved årets møde den 3. maj i Odense.  

 

Socialrådgiverdage: 

Tanja Weiss og Margrethe Bennike deltog med en workshop på årets socialrådgiverdage  

 

Valg til bestyrelsen, januar 2017: 

Bestyrelsen kan bestå af 6 personer valgt for 2 år samt 2 suppleanter valgt for 1 år.  

 

 



 

 

Bestyrelsen:  

1. Anne Christensen, valgt for 2 år i 2016, på valg, genopstiller   

2. Margrethe Bennike, valgt som kasserer i 2016, på valg, genopstiller  

3. Tanja Weiss, valgt for 2 år i 2016, genopstiller? 

4. Matilde Kromann-Larsen, valgt for 2 år i 2017, ikke på valg   

5. Silja Bækmark Hjortvald, valgt for 2 år i 2017, ikke på valg  

 

 

Suppleanter: 

1. Johanne Gregersen, valgt for 1 år i 2017, genopstiller ? 

  

Ledige pladser til valg i 2017: 

1 (2) ledige pladser til bestyrelsen  

1 (2) ledige suppleantposter  


