
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Psykiatri  
den 6. december 2018 i Fredericia  
 

 

1. Referat godkendt 
 

2. Dagsorden godkendt 
 

3. Evaluering af mødet 12. oktober: Det drøftes, at dagen var god inspiration at 
arbejde videre med. P.t. har vi dog mere brug for at fokusere på at få lavet dels et 
årshjul for aktiviteter i bestyrelsen, dels praktiske aftaler om fordeling af praktiske 
opgaver mellem bestyrelsens medlemmer. Det aftales at en del af programmet i 
Faldsled skal sættes af til dette. Marian, Mette kommer med et oplæg omkring det 
til mødet i januar. Det foreslås, at vi efter sommerferien tager stilling til hvordan vi 
evt. arbejder videre med oplægget fra mødet 12. oktober.  
 

4. Deltagelse i faggruppekurset: Det aftales at Kjeld og Cira tilmelder sig kurset. Det 
er et krav for deltagelse at man tilmelder sig med fokus på en af de 4 roller: Faglig 
ekspert. Fagligt fællesskab. Politisk aktør og Facilitator for faglig udvikling. Kjeld vil 
forespørge Søs om de kan afvente en melding om dette til vi har haft møde i januar, 
hvor vi vil drøfte hvad der giver mening for Cira og Kjeld og bestyrelsen at der 
fokusere på. 
 

5. Vi afholder mødet i Faldsled 11.-12 januar. Vi mødes kl. 10.00 om fredagen og 
slutter kl. 13.00.  Til mødet i dag var der et par nøgleord til temaer for 
Landkonference. Disse er: Autisme, unge/hjemløshed/rummelighed i videregående 
uddannelse, En plan og sammenhængende forløb (hvordan sætter man borgeren i 
centrum) Forebyggelse. Det er aftalt at vi hver især tænker videre over temaerne 
og evt. undersøger oplægsholdere. Det drøftes, at det måske er hensigtsmæssigt at 
drøfte ”brugsværdien” af de temaer og oplæg vi vælger. Dette ud fra en betragtning 
om, at det måske kan have en betydning for arbejdsgiveres velvillighed til at sende 
deres medarbejde afsted. 
 

6. Evt. Ingen punkter udover udfyldning af kørselsgodtgørelse. 


