
Bestyrelsesmøde Faggruppen Beskæftigelse, Odense den 04.04.2018. 

Deltagere: Flemming, Chopi, Christine og Karina 

Afbud fra: Hanne, Louise L. og Conny 

 

Dagsorden: 

1)Kommende GF den 23. maj 2018 i Aarhus. 

2) Hvordan får vi flere medlemmer i Faggruppen og ændring i Facebookgruppe. 

3) Aktivitetspulje 2. runde. 

4) Mødedatoer. 

5) evt. 

 

Ad 1) 

Lokale og mad: 

Er booket og Chopi vil bestille mad (morgenmad, frokost, kage, kaffe og  the) når vi ved hvor mange der er 
tilmeldt efter deadline den 13. maj. 

Parkering 

Chopi oplyser at det er vanskeligt med parkering ved adressen, men at det er ganske tæt på offentlige 
forbindelser. Det skal fremgå ved tilmelding. 

Majbrit Berlau: 

Skal på om formiddagen (efter telefonisk kontakt med Elise). Derfor har vi ændret programmet for dagen 
den 23. maj ifht nuværende program, der står på DS hjemmeside (se bilag for program). Karina sørger for at 
sende til DS (Elise eller Mette) så de kan ændre det på hjemmesiden. 

Oplæg tema: 

Edda der skal holde oplæg ifht temaet, har sagt hun ikke vil have noget for at lave oplæg. Flemming tager et 
par flasker vin med til hende og Christine sørger for at købe noget lækkert chokolade. 

Formandens beretning (Input): 

Christine gør opmærksom på at der i beretningen kan nævnes at nogle medlemmer af bestyrelsen har 
deltaget i Faggruppeuddannelsen og det var nogle gode dage med mange gode input og idéer til 
faggruppearbejdet for alle de repræsentanter fra de forskellige faggrupper der deltog. 



 

 

Ad 2) 

Diverse medier: 

Vi er enige om, at der skal laves en ny side til vores gruppe på Facebook. Karina tager kontakt til Mette eller 
Elise fra DS for at få input til dette. Når der er oprettet en ny gruppe og den er klar skal linket til den nye 
gruppe op i den gamle gruppe så medlemmer kan dirigeres til den nye side. 

Det er der er væsentligt med vores Facebookside er, at der kontinuerligt bliver lagt info ud, dels om 
bestyrelsens arbejde, men også andet relevant info på beskæftigelsesområdet, som orientering om 
kommende møder/arrangementer for gruppen. 

Vi taler om, at vi evt. kan bruge andre medie-platforme end Facebook, evt. Instagram. 

Hvordan får vi nye medlemmer i gruppen: 

Vi taler om at vi skal blive skarpere på ovenstående ifht social medier. 

Vi taler om at det er et ønske at DS og SDS er mere opmærksomme på at italesætte faggrupperne og at vi 
meget gerne vil inviteres med ud på studierne og tale om hvad vi laver i faggruppen hos os og at dette 
tilbud om at komme med ud skal gælde alle faggrupper. 

Vi vil gerne have en folder eller andet materiale der fanger og som kan komme ud til alle som arbejder med 
beskæftigelse.   

Postkortet: 

Vi vil rigtig gerne lave et postkort der ”fanger” interessant for vores faggruppe.   

Tekst og layout er ikke besluttet – der findes en del info, men vi tænker teksten skal være kort og så skal 
der linkes til hvor man kan finde mere info om os. 

En tekst kunne være noget i retningen at ”Beskæftigelses faggruppen - Faglig Forum=faglig udvikling”  og 
noget undertekst ifht hvem vi er. Chopi og Flemming arbejder videre med dette.(Teksten) DS er vi sikre på 
kan hjælpe med layout og tekst så det bliver helt skarpt. Når Flemming og Chopi har lavet tekst sender de 
denne rundt til os andre i bestyrelsen – endelig layout skal også godkendes af bestyrelsen, før det kommer i 
trykken. 

Når det hele er klart skal postkortet fordeles ud til der hvor vi kan ”fange” nogle medlemmer. 

Ad 3) 

Christine har brug for input til ansøgning. 



Vi vil meget gerne arrangere et ERFA-arrangement hvor der er fokus på noget mere konkret emne op. Vi 
taler om at første møde evt. kan være om et emne på sygedagpengeområdet, der skal deltage en 
oplægsholder/facilititator og der skal arbejde i grupper og udveksles metoder/idéer. Formålet er at skalbe 
netværk  og styrke fagligheden på tværs af landet. 

Ud over ovenstående møde skal der afholdes et fælles møde/temadag med HK 

 

Ad 4) 

Der er som udgangspunkt styr på datoer indtil den 6.juni – Chopi og Flemming ringer sammen inden GF for 
at sikre at alt er klart.  

Fælles Faggruppedag er den 16. maj i Odense (Ikke fastlagt hvem der deltager) 

Faggruppeuddannelse er den 27.-28. september i Vejle(Ikke fastlagt hvem der deltager) 

 

Ad 5) 

Chopi foreslår, at når vi skriver mails til hinanden at vi holder os til det emne der står i emnefeltet – hvis 
man vil orientere eller spørger om andet skal man starte en ny mail med dette emne. Dette for bedre at 
kunne finde information i de mails vi har liggende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Overblik over bestyrelsen pt. 

 

Hanne 

Christine  

Karina (På valg, ønsker at genopstille) 

Louise L (På valg, ønsker at genopstille) 

Conny (På valg, ønsker at genopstille) 

Chopi 

Åben(Suppleant)  

Åben(Suppleant) 

Louise H har meldt sig ud grundet barsel og var egentlig på valg og derved indtræder Karina på denne plads 
i bestyrelsen, dog er Karina (DA Louise skulle have været på valg). Anette har trukket sig fra sin 
suppleantrolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Program for GF og temadag den 23. maj. (står mere deltaljeret på DS hjemmeside og tidspunkter skal 
blot rettes til på DS hjemmeside, således at det passer. 

09.00-10.00: 

Ankomst og let morgenmad, kaffe og the. 

10.00:  

Velkommen ved Beskæftigelsesgruppens Formand. 

10.10-11.30: 

Oplæg fra Majbrit Berlau, samt dialog og debat med udgangspunkt i oplægget. 

11.30-11.45: 

Pause 

11.45-12.30: 

Generalforsamling. 

12.30-13.15: 

Frokost 

13.15-14.00: 

Oplæg .v Edda 

14.00-14.15: 

Pause samt Kaffe, The og kage. 

14.15-15.00 

Debat ifht Eddas oplæg. 

15.00 

Tak for i dag 

 

 



 


