
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Integration 
tirsdag den 14. maj 2019 kl. 9-14 i DS’ lokaler i Toldbodgade  
 
Til stede  
Karina, Connie, Claudia og Kathrine  
Mads og Henrik deltog fra kl. 9-10.  
 
Sygemeldinger:  
Mette Bertelsen, Chiara, Sobana og Bente 
 
Vi har fået taget billeder til at ligge på hjemmesiden   
 
 
Dagsorden   
 

1. konstituering af ny bestyrelse  
 
Formand  
Chiara  
Næstformand 
Karina  
Kasser  
Bente 
Bestyrelse 
Connie  
Claudia   
Suppleant  
Sobana  
Kathrine  
 
 
 
 

2. Planlægge fremtidige mål for bestyrelsen (deltagelse i møder, hvilke 
arrangementer vi planlægger at lave i 19/20 mm)  
 
Samarbejdet med DS om praktisk og politisk indflydelse på integrationsdebatten.  
De gode historier om integration i samarbejde med DS  
Eks.  Silkeborg kommune – artikler om Integrationsambassadør  
Kan Dansk industri (Rasmus Brygger) bidrage med de gode historier  
Claudias mand – selvstændig restauratør som ansætter andre flygtninge 

 
3. lave møde plan for bestyrelsen og få lavet faste aftaler med f.eks. konsulenter fra 

DS  
 

 
20. august 2019 – bestyrelsesmøde Toldbodgade 20, 1253 KBH, 9-14 
Mødes med Henrik og Mads – om integrationspolitik  
Mette Bertelsen om Socialrådgiverdage og Generalforsamling  
Janne Tynell – om kommunikation – de gode historier  
 
Sætte dagsorden for temadag/ generalforsamling i marts (paradigmeskiftet? Fokus på den 
gode integration eller hvordan får vi den tilbage)  
Book mads til generalforsamling 12 marts 2020  
Socialrådgiverdage 30-31 oktober 2019 – workshop og faggruppereception  



Arrangementet i Aalborg – Karina  
Faggruppe metode gennemgang  
 
 
8. oktober 2019 - bestyrelsesmøde Toldbodgade 20, 1253 KBH, 9-14 
Mødes med Henrik og Mads – om integrationspolitik  
Mette Bertelsen  
Booke lokaler til temadag/ generalforsamling i marts 
Booke oplægsholdere  
Forberede workshop til socialrådgiverdage  
 
 
3. december 2019 - bestyrelsesmøde Toldbodgade 20, 1253 KBH, 9-14 
Mødes med Henrik og Mads – om integrationspolitik  
Mette Bertelsen 
Dagsorden til temadag/ generalforsamling i marts skal være på plads så den kan sendes ud – 
der sendes forhånds invitation  
 
21. januar 2020 - bestyrelsesmøde Toldbodgade 20, 1253 KBH, 9-14 
Mødes med Henrik og Mads – om integrationspolitik  
Mette Bertelsen 
Sidste detaljer til generalforsamling / temadag, Formands beretning, Regnskab  
 
 
12. marts 2020 – generalforsamling - KBH – kl 9-16  
Konstituere os  
 
 
 

4. opsamling på generalforsamling og opstart af planlægning af temadag/ 
generalforsamling 2020  
 
Vi skal være mere skarpe på lokalerne – der skal være plads til at sidde og spise (få DS 
til at hjælpe med Lokale booking)  
Indholdet var godt og det var inspirerende  
Vi skal være ude med dagsorden i god tid.  
 
 
 

5. Faggruppe uddannelse næste gang  
afventer til næste bestyrelsesmøde.  
Gennemgå metoden med hele bestyrelsen  
 

 
6. Socialrådgiver dage - hvem skal med og skal vi lave noget sammen med 

traumegruppen? (Karina deltager på SOC dage )  
Integrationsfaggruppen (Karina og Connie) afholder en workshop på socialrådgiver dag 
(se under punkt 11… ) ”moralsk stress” / paradigmeskiftet med fokus på integration – 
et oplæg (Den psykologiske vinkel på det krydspres praktikerne oplever) og så 
erfaringsudveksling  
https://www.ftf.dk/fileadmin/Bruger_filbibliotek/Kurser/Moralsk_stress_NY.pdf  
https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyhed/moralsk-stress-og-udbraendthed  
https://forskning.ruc.dk/da/publications/moralsk-stress-en-arbejdslivsanalyse-af-
psykisk-arbejdsmilj%C3%B8-delt  
Birgitte Romme?  

https://www.ftf.dk/fileadmin/Bruger_filbibliotek/Kurser/Moralsk_stress_NY.pdf
https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyhed/moralsk-stress-og-udbraendthed
https://forskning.ruc.dk/da/publications/moralsk-stress-en-arbejdslivsanalyse-af-psykisk-arbejdsmilj%C3%B8-delt
https://forskning.ruc.dk/da/publications/moralsk-stress-en-arbejdslivsanalyse-af-psykisk-arbejdsmilj%C3%B8-delt


Svend Brinkmann  
Andre foskere  
 
 

 
7. Høringssvar - husk at høringssvar skal sendes til hele integrationsfaggruppen - ikke 

kun bestyrelsen.  
  

 
8. Temadag i Aalborg om Paradigmeskiftet Karina samarbejder med Vivi Imer Hansen 

fra AAU (se mail næste side) – hun sidder i bestyrelsen for forsanetværket har møde 
med hende 16 maj i aalborg. Har søgt midler gennem DS – sar søgt om 15.000kr – 
afventer svar i næste uge om det kan bevilliges.  

 
Aftalt at holde Henrik orienteret om dette oplæg.  

 
9. mail fra Niels (se næste side)  

Kan bede Søs om at sende det ud til specifikke faggrupper  
 

Faggruppen Beboerrådgivere  
Faggruppen Beskæftigelse 
Faggruppen Børn, Unge og Familier 
Faggruppen Familiebehandling 
Faggruppen Familiepleje 
Faggruppen Integration 
Faggruppen Kvindekrisecentre   
Faggruppen Kriminalforsorgen 
Faggruppen Psykiatri 
Faggruppen Skole- og dagtilbudssocialrådgivere 
Faggruppen Tortur- og traumebehandlere 
 

 
10. procedure vedr. afregning af udlæg i forbindelse med deltagelse i 

bestyrelsesmøder. Gennemgået på mødet.  
 

11. evt. 
 

 
 
Møde med Niels og Henrik  
Hvordan arbejder DS med L140 (paradigmeskiftet) og hvordan fordeler vi opgaverne imellem 
os.  
 
Hvad betyder paradigmeskiftet for integrationsarbejdet og hvilke konsekvenser får det for 
borgerne.  
 
Hvem kan vi alliere os med og hvad er det der er behov for at sætte fokus på (både 
konsekvenser men også de positive aspekter af en vellykket integrationsproces)  
 
Hvordan får vi integration tilbage i diskursen  

 

Faggruppe møde i Nyborg 03.05.2019  

https://www.socialraadgiverne.dk/faggruppe/faggruppen-beboerraadgivere/
https://www.socialraadgiverne.dk/faggruppe/faggruppen-beskaeftigelse/
https://www.socialraadgiverne.dk/faggruppe/faggruppen-boern-unge-familier/
https://www.socialraadgiverne.dk/faggruppe/faggruppen-familiebehandling/
https://www.socialraadgiverne.dk/faggruppe/faggruppen-familiepleje/
https://www.socialraadgiverne.dk/faggruppe/faggruppen-integration/
https://www.socialraadgiverne.dk/faggruppe/faggruppen-kvindekrisecentre/
https://www.socialraadgiverne.dk/faggruppe/faggruppen-kriminalforsorgen/
https://www.socialraadgiverne.dk/faggruppe/faggruppen-psykiatri/
https://www.socialraadgiverne.dk/faggruppe/faggruppen-skole-dagtilbudssocialraadgivere/
https://www.socialraadgiverne.dk/faggruppe/faggruppen-tortur-traumebehandlere/


Connie og Bente deltog. 
De har snakket om at de godt vil lave en workshop på socialrådgiverdage hvor der er mulighed 
for at erfaringsudveksling/debat i forhold til vores målgruppe.  

”moralsk stress” når du sidder i frontlinien i forhold til arbejdet med borgerne og de krav som 
stilles arbejdsmæssigt og lovgivningsmæssigt.  

Der skal sendes mail til Mette Bertelsen vedr. ansøgning om aktivitetspuljen.  

Referent 
Karina Nørager 


