Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Revalidering
Kaffeladen, Holstebro den 17. december 2018
Deltagere: Åse Pedersen og Hanne Poulsen
1. Referat godkendt fra mødet den 4. oktober 2018.
2. Der blev planlagt yderligere temadage i 2019 samt lavet udkast til invitation til temadag
den 28. februar 2019. Kommende temadage, se skitse men her er datoer og titel: 6 juni
2019, Handicap, psykiatri og arbejdsmarked herunder revalidering, har fået accept fra
Knud Aarup om at han gerne vil være oplægsholder. Den 12. september 2019 Peter
Dyrbye fra Schultz JAF og Revalidering. Den 7. november 2019 Jannie Dyring
Beskæftigelse hvor er vi nu og hvad kommer.
3. Økonomi vi har ikke pt. et overblik, Åse har en del ikke afregnet udlæg og Hanne har
også et par stykker – der skal sendes ind.
4. Hvad har vi fået ud af at deltage i Psykiatridage og VISO-konferencen. Det skal
bemærkes at netop de temadage, konferencer som bestyrelsen deltager i, giver os øget
fokus på fagligheden, fokus på vores opgave som bestyrelse i forhold til hvad
medlemmerne har brug for i deres dagligdag inden for beskæftigelsesområdet primært
hvor kan vi sætte fokus på REVALIDERING. Det gør også at vi ikke famler i blinde og får
fat på de forkerte oplægsholdere, men netop får de personer der er engageret og meget
fremme på området. Vi oplever at det vi gør her, er at give faglighed, viden og
kompetencer videre til vores medlemmer.
5. Evaluering af temadage henholdsvis den 22. november og 6. december 2018. begge dage
har været kanon dage med klart fokus på fagligt arbejde inden for revalideringsområdet
og der er igen en rød tråd i vores temadage, hvilket vi er stolte af og kan se at det
smitter af på medlemmerne og ikke mindst oplever vi i disse tider, hvor vores temadage
er blevet gratis for samtlige medlemmer i DS at vi får en blandet skare at deltagere fra
mange faggrupper
6. Vi har ikke modtaget respons på vores skriv omkring vores faggruppe. Så vi tager det
som et tegn på at det kan bruges. Ellers hører vi vel fra DS
7. Hvordan får vi fokus på at vores målgruppe til temadagene har ændret sig efter at det er,
bliver frit for ALLE medlemmer. Hvad betyder det for vores faggruppe økonomi? Dette
punkt lader vi stå åben til næste bestyrelsesmøde, da vi begge er enige om at vi skal
være specifikke i forhold til at kunne pege på hvor meget vi af vores budget anvender til
at andre faggruppesmedlemmer deltager i vores temadage.
8. Evt.? der var ikke noget.
Hanne Poulsen Formand for faggruppen Revalidering

Overblik over temadage der er i støbeskeen:
Kommende
datoer

Temadage, indhold m.m.

Hvad mangler vi:

Lokaler og hvem
gør hvad

28.02.2019

Hvordan får vi fokus på
revalidering i de ”oversete
JAF-sager”

Susanne Wiederquist
& Hanne Poulsen er
bestilt

Lokaler er bestilt

28.03.2019

Revalidering i en bredere
kontekst

Jens Finkelstin Er
bestilt
Kr. 5.000 + moms og
transport

25.04.2019

Generalforsamling
Chok realise med Camilla
Hasnaui & Jonna
Midtgaard

6. juni 2019

Handicap, psykiatri og
arbejdsmarked, herunder
revalidering

Knud Aarup er bestilt
Skal dog være i Århus
kl. 16. så
programmet er til kl.
13.30

Lokaler er bestilt

12. september
2019

JAF og Revalidering

Peter Dyrbye Schultz

Lokaler er bestilt

7. november
2019

Beskæftigelse/revalidering
Hvor er vi nu og hvor skal
vi hen

Jannie Dyring

Lokaler er bestilt

Åse undersøger

Lokaler er bestilt

Lokaler er bestilt

