
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Beskæftigelse 
Afholdt i København den 12.februar 2020 
 
Tilstede: Mette, Michael, Conny, Christine, Rikke - Referent 
 
Dagsorden: 
 
- 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  
- Nyhedsmails.  
- GF – planlægning af denne  
- Planlægge bestyrelsesmødet den 21/4.  
- Evt – Faggruppemøde i Odense, to til tre personer.  
- Evt – Julefrokost eller sommerfrokost? 
 
 
 
Gennemgå materialet fra receptionen fra Socialrådgiverdagene. 
Sættes på dagsorden til næste møde. 
 
 
Emner til temadage:  
 
- Mette Laurberg anmoder os om at tage stilling til et arrangement der hedder 
”medarbejdernes dag” i samarbejde med HK. Det bliver en form for paneldebat hvor der 
blandt andet vil være en jobcenterchef, en lokalpolitiker og en forsker i panelet.  
- Ressourceforløb  
- Sygedagpenge  
- Hvordan er praksis  
- Hvem må vurdere hvad?  
- Føp 
 
 
Vi skal have styr på vores hjemmeside og det at blive tilmeldt faggruppen. 
Der skal laves ”sådan tilmelder du dig faggruppen” som skal ligges på facebook. 
Der er også flere af os der ikke får mails ud når der er arrangementer. 
Mette skriver til Søs for at undersøge nærmere.  
 
 
Gå i gang med at udarbejde pjece om faggruppen 
Pjecen er nu lavet. Vi afventer lige at vores facebookside er opdateret, så vi også kan linke 
til den i pjecen og så sender Mette pjecen afsted.  
 
 
Facebook. 
Vi skal alle i bestyrelses have adgang til vores facebook side, så alle os i bestyrelses skal 
være administratorer. Dette skal Chopi give os adgang til. Det er vigtigt når vi får gang i 
gruppen. 
 
Rikke tager sig af at få godkendt de kommende medlemmer. 
Michael står for opdatering af lovgivning etc. 
Mette står for generel opdatering og vores arrangementer.  
 



 
GF  11/5 i Odense– planlægning af denne 
- Udkast til beretning  
- Gennemgå økonomi  
- Mette inviterer Mads Bilstrup.  
- Tema kunne være den nye LAB-lov. Vi tænker videre.  
- Der skal indkaldes og det skal i bladet (er sendt til Søs).  
- Hvem er på valg: Alle suppleanter er på valg, så Hanne, Conny, Christine, 
Susanne, Isabell og Chopi. Tre af pladserne er bestyrelsespladser, resten er suppleanter.  
 
Dagsorden til GF 
- 09.30-10.00 Velkommen til & morgenmad  
- 10.00-10.45 Mads  
- 10.45-11.00 Pause  
- 11.00-12.30 Generalforsamling  
- 12.30 -13.00 Frokost  
- 13.00-15.00 Temadrøftelse  
- 15.00-15.15 Farvel og tak 
 
 
 
Planlægge bestyrelsesmødet den 21/4 i Toldbodgade klokken 10.00. 
- Mette Laurberg starter mødet – forenkling af LAB-lov og projekt fremfærd.  
- Mette Berthelsen og Bjarke deltager også til mødet for at hjælpe os videre med at 
finde den røde tråd  
- Fokus på kommunikation – vi vil gerne være mere synlige for vores medlemmer.  
- Fokus på arrangementer (Årshjul).  
- Fokus på vores rolle/identitet som faggruppe.  
- Overordnet fokus er den nye fortælling fra os i bestyrelsen/faggruppen. Det er 
vigtigt vi bliver konkrete på hvad vi som faggruppe skal arbejde vider med.  
- Hvordan kan vi byde ind til OK21?  
- Efter mødet går vi alle ud og spiser og hygger lidt.  
 
 
Evt 
- Fælles faggruppemøde i Odense d. 18. maj i Odense. Mette deltager uanset hvad. 
Det besluttes, at det er de siddende bestyrelsesmedlemmer der deltager hvilket vil sige at 
Rikke og Anja også deltager. Rikke melder dette ind til Søs lige så snart Anja melder 
tilbage om hun ønsker at deltage. Hvis ikke Anja kan deltage så melder vi pladsen ud til en 
anden.  
- Det besluttes, at vi fremadrettet holder en form for nytårskur for bestyrelsen 
inden GF.  
 
 


