
Referat fra temadag og generalforsamling i Faggruppen Integration 
”Nye udfordringer og gode historier – et år efter paradigmeskiftet” 
Afholdt i København mandag d. 9. marts 2020 

 Vi startede vores dag, med et oplæg af vores formand Mads Blistrup, som 
fortalte om DS fokus på integrationsområdet og kort om de andre fokusom-
råder og forskellige reformer: Barnets lov, Hovedloven mv.  
Han fortalte om afleveringen af bogen om Socialt arbejde: ”Socialrådgiverens fortællinger fra 
hverdagen” (der er et link på DS hjemmeside hvor bogen kan læses ) Bogen skulle samme dag 
afleveres i beskæftigelsesministeriet hos Peter Hummelgaard, og var afleveret hos socialmini-
ster Astrid Krag tidligere.  
 
Vi fik en god debat i vores paneldebat med KL: Henrik Thomassen, kontorchef og DA: Jannik 
Bay,uddannelses og integrationschef, og Ditte vores næstformand deltog, idet Mads samme 
dag var indkaldt i statsministeriet grundet COVID 19. 
 
Vi havde en god drøftelse af integrationsområdet, og herunder kvinder og beskæftigelse, hvor 
kvinder forsat har lavere beskæftigelsesfrekvens, og mindre erhvervsrettet aktivering. Jannik 
(med sendes slides) viste hvorledes Danmark lå i forhold til de andre nordiske lande, hvor 
Danmark ligger i bunden. Drøftelse af retorik og den politiske holdning til området, som nogle 
gange spænder ben for helhedsindsatsen når beskæftigelsen er topprioritet, hvor uddannelse 
og familieproblematikker nogle gange bliver sat i baggrunden.   
 
Eftermiddagens oplæg var med Hans Lassen, med hans Ph.d.-afhandling: En supertanker æn-
drer kurs - 
Hans pointere, at vi skal se på resultaterne over tid, for at se succesen - vi har langt flere pro-
centvis i arbejde og uddannelse end tidligere – det gælder om at forsatte med at bruge red-
skaberne i lovgivningen og vores faglige viden. Særligt fra 90’erne er der en markant ændring. 
(medsendes slides) 
 
 
Referat af generalforsamling  
  

1. Valg af dirigent og referent  
 
2. Formandens beretning om året der gik / fremlagt af Claudia, da formanden var fravæ-
rende 
Den blev gennemgået, og sendes ud med referatet, godkendt 
 
3. Kassererens beretning: Bente fremlagde regnskabet, det blev godkendt 
 
4. Hvilke temaer vil vi arbejde med i 2020/2021?  
Bestyrelsen fremlagde et lidt ændret mål for faggruppen, fra at bruge rigtig meget tid på 
planlægning og gennemførelse af en generalforsamling, til at ville have en rolle som faglig 
ekspert og politisk aktør i samspil med DS, og i højere grad, at kunne være en sparrings 
part i forhold til Dansk Socialrådgiverforening.  
På sigt, vil bestyrelsen gerne kunne lave et skriftligt notat, som kan være vidensdeling og 
inspiration.  
Dette gør, at formen til næste år, vil kunne være et fyraftensmøde med relevant oplægs-
holder, og afholdelse af generalforsamling.  
- Temaer for 2020/2021: fra medlemmerne:  

o  Arbejdet med borgere med traumer: viden om symptomer, screeningsredskaber 
mv. 



o Clash i kravet om at komme i arbejde på den ene side og behandling af traumer 
på den anden side, lære dansk mv.  

o Der er lavet et godt projekt om dette mellem SIRI og Deloitte. 
o Temadagen kunne laves i samarbejde med Tortur- og traumefaggruppen. 

 
7. Valg til bestyrelse  
Vi har I 2019 haft frafald I vores bestyrelsen af 2 suppleanter, og vores næstformand er 
gået på barsel.  
Et medlem ønsker at trække sig grundet nye arbejdsopgaver udenfor området.  

Formand  
Chiara Petreni / ikke på valg  
 
Næstformand  
Karina Pedersen Nørager / på barsel – på valg  
 
Kasserer   
Bente Albrechtslund / ikke på valg  
  
Bestyrelsesmedlemmer  
Connie Seneca Jensen / på valg  
Claudia Marras / ikke på valg / fortsætter ikke 

Suppleanter Kathrine Mikkelsen / på valg og Sobana Vignarajah / på valg  

Efterfølgende:  

Ny bestyrelse konstitueret:  

Formand  
Chiara Petreni   
 
Næstformand  
Connie Seneca Jensen 
 
Kasserer   
Bente Albrechtslund  
  
Suppleanter: Karina Skov Terkelsen og Trine Lysholm Engelhard 

 
8. Indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag 
 
9. Eventuelt 

  
 
Referent Connie Seneca 

 

 

 


