
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Revalidering 

Afholdt i Holstebro den 4. oktober 2018 

Til stede: Åse Pedersen og Hanne Poulsen 

 

 

1. Følgende kommentar til referatet fra den 24. maj 2018: Faggruppens 

deltagelse i Folkemødet 2018 var ikke foreneligt med Dansk 

Socialrådgiverforenings retningslinjer for brug af faggruppens midler, hvorfor 

det ikke blev aktuelt. Punkt 5 på referatet er derfor ikke aktuelt. 

 

2. Budget har fået rammebevilling for 2019 på 57.100 kr. 

  

3. Ekstra bevillinger søgt – henholdsvis 40.000 til temadag i 2019 og 40.000 kr. 

også til temadag i 2019, men den der er flyttet pga. oplægsholder, havde 

dobbelt bokket sig selv. Der er ikke kommet svar fra DS på hvorvidt vi får 

midler fra ekstrapuljen eller får accept på at overføre beløbet fra omtalte 

temadag i september der bliver afholdt de 17. januar 2019.  

 

4. Invitationen til den 22. november 2018 og 6. december bliver udfærdiget så 

de kan sendes ud. 

 

5. Evaluering af temadagen den 23. august er gode og brugbare og et emne der 

aldrig ”går af mode” og kan tåle gentagelser om ca. 1 år.  

 

6. Der var lidt kreative indslag i forhold til temadage i 2019, ses på faggruppens 

oversigtsskema.  

 

7. Temadagen der blev flyttet fra september 2018 grundet oplægsholders 

dobbelt booking bliver afholdt den 17. januar 2019. 

 

8. Vi talte med Helle Poulsen Regnskab omkring bilag m.m. og er nu enige om 

hvordan vi skal indsendt udlæg fremadrettet. 

 

9. Næste bestyrelsesmøde bliver den 13. december 2018 hvor vi vil lave et 

årshjul og det samme for 2019.  Der er fremsendt skema med mødedatoer til 

Fabrikken i Odense for at dette er på plads. 

 

Overblik over temadage der er i støbeskeen:  

 

Kommende datoer Temadage, indhold m.m. Hvad mangler vi: Lokaler og hvem gør 

hvad 

    

25.10.2018 Per Dyrbye Per Dyrbye Lokaler er bestilt 



 Fokus på revalidering i forhold til 

lovgivningen. Hvilke muligheder 

er der 

  

    

    

22. november 2018 Forenklingsreglerne i 

beskæftigelsesreformen, hvor 

langt er vi i forhold 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 

 

 

   

    

17.01.2019 Beskæftigelsesreform 

+ rehabilitering  

Susanne Wiederquist er 

bestilt 

Lokaler er bestilt 

    

    

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 er bestilt 

  Kr. 5.000 + moms og 

transport 

 



    

25.04.2019 Generalforsamling  Lokaler er bestilt 

 Chok realise med Camilla 

Hasnaui & Jonna Midtgaard 

 

Åse undersøger  

 

 

 

Referent Hanne Poulsen, Formand for faggruppen Revalidering 


