
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i faggruppen beskæftigelse  
Afholdt i København den 30. september 2019 

 

Deltagere til mødet: Conny Knigge fra Varde kommune, Christine Damkjær Petersen fra 
København jobcenter, Rikke Janaki Troelsen fra Københavns jobcenter, Hanne Ryelund 
Sørensen fra Tønder kommune, Mette Bertelsen fra DS toldbodgade og Susanne Both fra 3F 
vestegn. 

Fraværende til mødet: var Lone Engels, Michael Pedersen, Louise Legind Pedersen, Chopi Ata 
Salih, Mette Brix og Isabell Søndergaard Langhoff. 

 

Valg af mødeleder og referent: Valgt mødeleder Rikke Janaki Troelsen fra Københavns 
jobcenter, referent Anja Andersen fra jobcenter Langeland. 

 

Socialrådgiverdage: 

Receptionen ” vores sager” er onsdag aften kl. 18.15 og 45 min frem. 

Vi vil tage udgangspunkt i ”kan, bør, skal” dug, hvor dem som kommer, udfylder mål/opgaver 
der så placeres under kan, bør, skal. 

Begrundelsen er for at få folk i tale og for at få forventninger ind til os i bestyrelsen så vi styrkes 
i vores arbejde. 

Christine og Anja er i receptionen. 

Mette Bertelsen søger for ”Dug”, og store post it, kuglepenne, og hun bestiller opslagstavle. 

 

Workshoppen ”samarbejde med læger med læge Benny Enerich og med Edda Luth som sætter 
det socialfaglige blik,  som  foregår onsdag kl.13.45, søger Hanne for og evt. Anja hvis hun kan 
gå tidligere fra TR uddannelse. 

 

Reklame for Socialrådgiverdage og workshop på facebook på gruppens side skal der reklameres 
for med link til DS’ hjemmeside. Anja skriver til Chopi vedr. dette. 

Anja og Conny får dækket deres deltagelse af beskæftigelsesfaggruppen Anja uden overnatning, 
Conny med den billigste overnatning, på denne måde er alle med som ønsker at deltage. 

Ingen kan få dækket transport til dette event. 

 

Hvem er vi og hvad står vi for som faggruppe: 

Vi lavede en øvelse med Mette Bertelsen som hun renskriver og sender rundt til dette punkt. 

 

-Vi vælger en sag for faggruppens arbejde: 

En ny fortælling for beskæftigelsesfaggruppen! 

SoME, fokus, så den gode historie fortælles. Dele de gode historier. 

 



 

-Vi definerer nogle handlinger - årshjul: 

• 2 eftermiddage ”skrub hjem” arrangementer i jan, feb 2020 i Esbjerg og København med 
Susanne Weiderquest som er afholdt i Århus og Odense i 2019. 

• Fælles arrangementer med borgere og andre faggrupper. 
• Samarbejde med de studerende. Simon Ørbæk fra DS vil være behjælpelig med dette. 
• 4 Nyhedsbreve med spot i 2020 
• Ansøgning til aktivitetspuljen 2 gange i 2020 
• Faggruppe pjece. 
• 2 temadage D.09.09.2020 og 11.11.2020 
• Generalforsamling d.11.05.2020 i Odense. 
• Bestyrelsesmøder  
- d.22.11.2019 i KBH 
- 13.01.2020 Odense. 
- 21.04.2020 KBH. 
- 24.08.2020 Fredericia. 
- 02.11.2020 Odense. 

Hanne planlægger Odense og Fredericia og Rikke står for at planlægge i KBH. 

-Dagsorden til næste møde er Rikke Troelsen. 

 

Konstituering: 

Formand Mette Brix valgt ved fredsvalg. 

Næstformand Hanne Sørensen valgt ved fredsvalg. 

Kasser Rikke Troelsen valgt ved fredsvalg. 

 

Økonomi: 

Vi gennemgik at vi havde ca. 17.742 kr. tilbage til resten af året og har valgt at bruge 4300 til 
at sende to til socialrådgiver dage og at ingen får dækning af transport til dette event. 

Vi gennemgik frikøb til deltagelse af møder og valgte at vi skal have et bredere billede af det 
gennem de sidste 2-3 år og så skal det tages op på næste møde. 

 

Punkter til næste møde: 

- Rollefordeling. 
- Økonomi. 
- Årshjul. 
- Faggruppe pjece. 
- Frikøb. 
- Transport. 
- Social Medier. 
- Temadage. 
- Til hvert møde aftales hvem der laver dagsorden til næste møde. 


