
Referat fra bestyrelsesmøde i Faggruppen Revalidering 

Afholdt i Holstebro den 11. oktober 2019 

Deltagere: Åse Pedersen og Hanne Poulsen. 

 

 

1. Blev godkendt. 
 

2. Økonomien følges tæt.  
 

3. Vi drøftede de høringssvar vi er blevet bedt om, og sender svar. 
 

4. Planlægning af temadage fremadrettet. Der er styr på dagen den 7. november 2019 
Derudover blev der planlagt dage henholdsvis den 23. januar 2020 5.marts 2020 og 23. 
april 2020. Der blev talt med oplægsholdere – således at der er indgået aftaler og der 
fremsendes mail herefter med bekræftelse og pris etc. 
 

5. Socialrådgiverdage – Vi fik sendt besked til Mette Bertelsen omkring såvel receptionen. Vi 
taler om at det undrer os, at Hanne skal betale for enkeltværelse – at faggruppen ikke gør 
det, når det sker for andet medlem. 
 

6. Vi er enige om at fastholde det høje faglige niveau i forhold til vores temadage og det vil 
koste for faggruppen at vi skal holde os opdatet, hvorfor der vil være et budget for at være 
opdateret. 
 

7. Evt. her blev der drøftet stort og småt omkring den nye hovedlov og hvilken betydning det 
vil få for revalidering. Ikke mindst drøftede vi også at der må helt sikkert komme mere 
fokus på revalidering i forhold til at der igen er fokus for den ”kæmpe” store målgruppe 
med psykiske handicaps der står uden for arbejdsmarkedet. Vi skal blot blive bedre til at 
profilere revalidering rundt på såvel skoler som jobcentre  

 

 
 

Referent: Hanne Poulsen, formand for faggruppen Revalidering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. 
november 
2019 

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

Jannie Dyring Lokaler er bestilt 

 
 
 

   

    
23. januar 
2020 

Revalidering via løntilskud. Hvordan går 
det med implementeringen af revalidering 
efter lovændringen 

Jens Finkelstein Lokaler er bestilt 

    
    
05.marts 
2020 

STAR Jakob Heltoft kommer og opdatere 
os på hvad der er sket i forhold til 
forenkling af LAB loven med fokus på 
revalidering 

Jakob Heltoft 
Ikke givet accept 
endnu 

Lokaler bestilt 

    
    
23. april 
2020 

Depression – diagnostisk og 
arbejdsmarkedet + Generalforsamling 

Speciallæge Claus H. 
Sørensen special 
overlæge på Odense 
UNI hospital 
 
Sendt mail til ham 

Lokaler bestilt 

    
    
 


