
Referat fra af bestyrelsesmøde i faggruppen Beskæftigelse 
Afholdt i Toldbodgade tirsdag d. 19.november 2019 
 
 
 
 
 

• Afholdelse af møder – hvor holder vi dem og fik vi helt styr på datoerne sidst?  
• FB gruppen  
• Flyer til TR/FTR på arbejdspladserne omkring vores faggruppe  
• Sagstal – Louise fra DS deltager til dette punkt og kommer med et oplæg  
• En ny fortælling – en plan  
• Forenkling af LAB – vores rolle  
• Økonomien  
• Evt 

 
 
 
 
 
Evaluering af Socialrådgiverdage: 
Der manglede styring på vores reception, men ellers fint. Til næste gang skal vi huske en 
bærbar, så vi kan hjælpe evt nye medlemmer af gruppen eller bare tjekke om de rent faktisk 
allerede er medlemmer.  
 
Hanne har fået ros for gruppens workshop. Mette tjekker lige DS hvordan vi bedst muligt kan 
få udbredt materialet til gruppens medlemmer. 
 
 
Afholdelse af møder – hvor holder vi dem og fik vi helt styr på datoerne sidst?  
Bestyrelsesmøder: 
13/1 – Odense klokken 9.30 -15.00 
21/4 – TBG klokken 10.00 (Inviterer Bjarke, Janne og 2xMette - En ny fortælling. 
24/8 – Fredericia klokken 10.00 
2/11 – TBG klokken 10.00 
 
GF 11/5 i Odense klokken 9.30 
 
Temadage: 
9/9 -  
11/11 –  
 
 
FB gruppen:  
Gruppens side på facebook skal ændres. Der er mange der følger den og lige nu er den 
uinteressant. Chopi ønsker ikke at være ansvarlig for Facebook. 
 
 
Flyer til TR/FTR på arbejdspladserne omkring vores faggruppe:  
Hvordan bliver vi som faggruppe mere synlig. Kan vi få hjælp af de TR/FTR ude på jobcentrene 
til at brande os – men vi mangler materiale. Vi skal finde ud af, hvordan vi kommer i kontakt 
med samtlige TR i jobcentrene.  
 
 
En ny fortælling – en plan:  
Hvordan får vi sat fokus på de gode ting der også sker i jobcentrene. Vi skal have brainstorme 
på hvordan vi får de gode historier ud, så det bliver konkret og nærværende for både vores 



borgere og os. Hvad er en ny fortælling for dig og mig? Vi skal huske borgerperspektivet. Vi 
skal overveje at bruge Janne, Bjarke, Mette osv… 
 
 
Sagstal – Louise fra DS deltager til dette punkt og kommer med et oplæg: 
Vi gennemgår Louises nye tal og sammenligner med sidste gang. Tendensen er, at salgstallene 
ude i kommunerne er dalene.     
 
 
Forenkling af LAB – vores rolle: 
Fremfærd – fra regelorientering til borgerorientering (projekt i samarbejde med HK). Den nye 
lab. Hvilken rolle skal vi tage i alt det nye der kommer til at ske. Hvilke forenklinger ser vi og 
hvordan kan vi byde ind med nogle faglige snakke omkring den nye lab.  
 
Hvordan laver vi den løbende vurdering, både på samtalen og indsatsen? Hvordan kommer det 
til at foregår i praksis? Evt sende en mail ud til alle medlemmerne og spørge dem. Hvad gør i 
ude hos jer i de forskellige kommuner i forhold til at forberede jer til den nye lab? Og hvad ser 
som gode muligheder i den nye ændring? Og er der steder vi skal være OBS? 
 
 
Evt: 

- Tema til generalforsamling. Vi taler videre om det på næste møde og får planlagt 
yderligere.  

- Mail fra journalist fra Zetland. Mette L tager kontakten til ham.  
- Hvordan gør vi med nyhedsmails? 

 
 
 
 
Dagsorden til næste gang: 13/1 – Odense klokken 9.30 -15.00 
 
 

- Gennemgå materialet fra receptionen fra socialrådgiverdagene.  
- Emner til temadage (ressourceforløb, sygedagpenge, hvordan er praksis – hvem må 

vurdere hvad? Føp (Lav et fast dokument omkring emner).  
- Gå i gang med at udarbejde pjece om faggruppen.  
- Vi skal have styr på vores hjemmeside og det at blive tilmeldt!  
- Facebook og nyhedsmails.  
- GF  
- Lav arbejdsgrupper.  
-  

 
 
 
 
 
 
 


