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Lone Larsen, Toni Hauch Hansen Djurhuss, Oskar Norrhäll, Rikke Terney, Harald Jørgen 
Pedersen, Camilla Kampmann, Mie Backmann og Rasmus Hangaard Balslev 
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Referat      
 
1.0 Godkendelse af dagsorden  

RB godkendte dagsordenen.   
 
2.0 Opfølgning på SWOT-analyse og status på aktivitetsplan – drøftelse 

På RB-seminaret den 8. og 9. januar 2019 foretog RB i samarbejde med regionskontoret 
en såkaldt SWOT-analyse (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats). 

På dette møde følges op på SWOT-analysen via en såkaldt TOWS-analyse.  

En TOWS-analyse (Threats, Opportunities, Weaknesses, Strenghts) bygger ovenpå SWOT-
modellen og bruges til at finde organisationens strategiske udviklingsmuligheder. Ved at 
kombinere de forskellige resultater fra SWOT kan der lægges strategier for hvordan hhv. 
styrker kan maksimere muligheder og minimere trusler og hvordan svagheder kan 
minimeres ved at udnytte muligheder og undgå trusler.  

På mødet etableres en proces, hvor RB via en sådan TOWS-analyse og en samtidig status 
på aktivitetsplane n drøfter strategiske tiltag og indsatsområder. 
 
Drøftelse: 
RB gik i gruppearbejde og drøftede organisationens udviklingsmuligheder via en TOWS-
analyse. Herefter fremhævede hver gruppe én konkret udviklingsidé og gruppernes 
samlede idéer er vedhæftet referatet som bilag. 

 
3.0 Uddannelsespolitisk temadrøftelse - drøftelse 

I DS er den overordnede uddannelsespolitik samt studiestartskampagner og løbende 
sparring med SDS’ ledelse forankret i sekretariatet med det politiske ansvar aktuelt 
placeret hos Ditte Brøndum. 
 
Regionerne har på uddannelsesområdet ansvar for: 
- Afvikling af outromøder for de studerende, der står på tærsklen til at være 
færdiguddannede, med henblik på at oplyse dem om fordelene ved medlemskab. 
- Udpegning til socialrådgiveruddannelsernes uddannelsesudvalg. 
- Invitation af studentermedlemmer til medlemsarrangementer. 
 
Dertil har Region Øst iværksat en lang række aktiviteter, som dels udkommer af 
aktivitetsplanen, dels af regionsformandens og -bestyrelsens engagement i 
uddannelsesområdet, dels af en løbende prioritering på regionskontoret af 
synlighedsindsatser. 
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RB bør med jævne mellemrum orienteres om og drøfte regionens aktiviteter på 
uddannelsesområdet, herunder hvorvidt prioriteringen af området befinder sig på rette 
niveau. 
 
Punktet indledes med en gennemgang af alle Region Østs uddannelsesaktiviteter og -
repræsentationer. 
 
Drøftelse: 
Rasmus indledte med en gennemgang af alle Region Øst’ uddannelsesaktiviteter med 
samtidigt mulighed for RB til at diskutere aktiviteterne: 
 
Aktivitet/skole Absalon (Roskilde, Nykøbing F og 

Slagelse) 
KP (Frederiksberg, Hillerød og 
Rønne) 

Uddannelsesudvalg Repræsenteret v. Rasmus Repræsenteret v. Rasmus 
Undervisning Modul 6 Peptalks modul 13 
På vej i job Outro Outro 
Dimission  Lagekage Lagkage 
Andet Festtaler Kaffeboder 
Praktikerkatalog Udsendt Udsendt 
 DS – UU-møder 
 DS Ressourcegruppe 
  
Konklusion: 
RB anså aktiviteterne for meningsfulde og fik samtidigt mulighed for på kommende RB-
møder at komme med konkrete forslag/idéer til nye aktiviteter eller andre måder at 
organisere de nuværende aktiviteter på. Der var desuden enighed om, at det giver god 
mening, at lokale TR’er deltager i outro-arrangementerne. Endelig tilbød flere RB-
medlemmer sig til deltagelse i aktiviteterne.  
 

4.0 RB’s deltagelse i socialrådgiverdage – beslutning 
I skrivende stund har 5 RB-medlemmer tilmeldt sig Socialrådgiverdage. På mødet ønskes 
en drøftelse om dels forventninger til RB-deltagerne og dels muligheder for at synliggøre 
RB’s arbejde under arrangementet. Drøftelserne kan evt resultere i nedsættelse af en 
arbejdsgruppe, der arbejder videre med tilrettelæggelsen af RB’s deltagelse i 
arrangementet.    
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB drøfter sin deltagelse på Socialrådgiverdage og evt. beslutter at 
nedsætte en arbejdsgruppe til at forestå den videre planlægning. 
 
Beslutning: 
9 RB-medlemmer har tilmeldt sig eller har planer om at tilmelde sig arrangementet og RB 
besluttede, at der indkøbes badges el. lign. til markering af, at man er RB-medlem. 
 

5.0  Eventuelt 
De RB-medlemmer, der var ansvarlige for hhv. Pride og Folkemødet på Møn, orienterede 
om arrangementerne. 
 
Desuden orienterede Rasmus om, at DS, Region Øst, har indgået en lokalaftale med 
Odsherred Kommune og 4 dages arbejdsuge. 
 
Linda Schäffer orienterede om, at hun grundet flytning udtræder af RB pr. 31. oktober 
2019. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


