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REVALIDERINGSFAGGRUPPEN 
 
Dansk Socialrådgiverforening 
Referat fra bestyrelsesmøde den 24-05.2018 
Sted: Kaffeladen, Store Torv, 7500 Holstebro 
Start: Kl. 09.00 – afsluttet kl. 11.30 
Deltagere: Åse Pedersen og Hanne Poulsen. 
 
 

1. Dagsorden blev udfærdiget ud fra notater fra fælles faggruppedag i Odense. 
2. Vi drøfter at få fokus på revalidering og i samarbejde med Mette DS bliver vi enige om at 

første step er at fange de formænd der på faggruppedagen havde fokus på at vi skulle få 
revalidering i fokus igen. Derfor aftales det med Mette at vi kommer til København den 21. 
august 2018 hvor vi sammen med Mette vil invitere formændene fra faggrupperne: Faglig 
organisationer, erhvervsskolerne, skolerne, sundhedssocialrådgiverne og evt. 
beboerrådgiverne. Der skal dog laves en klar aftale om hvem der gør hvad forinden, så vi ikke 
kommer til København og det kun er Åse og jeg. Aftaler med Mette hvem der gør hvad her 

3. Der laves udkast til invitation til temadag den 23. august 2018. 
4. Det blev besluttet at følgende faggrupper skal inviteres til temadagen med en egenbetaling 

på kr. 450,00 for forplejningen: Skolerne, Selvstændige, Beskæftigelsesfaggruppen. 
Sundhedssocialrådgiverne. Faglig organisationer. Psykiatri/hjemløse. Beboerrådgiverne. 
Akademiske socialrådgivere. Integrationsrådgiverne. Ledelsesgruppen.  

5. Folkemøde på Bornholm. Det besluttes at faggruppen betaler de kr. 2.000 som Hanne selv 
har betalt og så tager Åse afsted for at repræsentere faggruppen og ikke mindst få folus på 
Revalidering. 

6. Der laves en opdate på fremtidige temadage. 
7. Evt. intet at bemærke 

 
 
 
 
 
Hanne Poulsen Formand for faggruppen Revalidering 
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Overblik over temadage der er i støbeskeen:  
 
Kommende 
datoer 

Temadage, indhold 
m.m. 

Hvad mangler vi: Lokaler og hvem 
gør hvad 

23. August 
2018 

Lise Norup: 
Beskrivelser, kort og 
præcist af produktet 

Kontakten til Lise N  
Invitationer  

HP taler med LN  
Lokaler skal 
bestilles 

    
    
26.09.2018 Beskæftigelsesreform 

+ rehabilitering  
Susanne 
Wiederquist er 
bestilt 

Lokaler er bestilt 

    
    
25.10.2018 Per Dyrbye Per Dyrbye Lokaler er bestilt 
 Fokus på revalidering i 

forhold til lovgivningen. 
Hbilke muligheder er 
der 

  

    
    
15. november 
2018 

Forenklingsreglerne i 
beskæftigelsesreformen, 
hvor langt er vi til bl.a. 
ressourceforløb og 
revalidering.  
 

STAR Lokaler er bestilt 

    
    
06.12.2018 Revalidering i forhold til 

beskæftigelsesreformen. 
Hvordan får vi fokus på 
revalidering 
 

Jannie Dyrbye Lokaler er bestilt 
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17.01.2019 Chok Realice Bent Mark 

Regionspsyk. 
Randers &  

Lokaler er bestilt 

Der er ikke 
sket aftale 
med 
oplægsholdere 

   

    
28.02.2019 Hvordan får vi fokus 

på revalidering i de 
”oversete JAF sager” 

Susanne 
Wiederquist & 
Hanne Poulsen er 
bestilt 

Lokaler skal 
bestilles 

    
    
28.03.2019 Revalidering i en 

bredere kontekst 
Jens Finkelstin Er 
bestilt 

Lokaler skal 
bestilles 

  Kr. 5.000 + moms 
og transport 

 

    
April 2019 GF   
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