
Referat fra Integrationsfaggruppens Konference og generalforsamling  

Afholdt i Århus torsdag den 14. marts 2019 

 

Oplæg ved Bestyrelsen 

Da det ikke var muligt for Mads Bilstrup, formad i Dansk Socialrådgiverforening (DS) at 
deltage på dagen så besluttede bestyrelsen at lave et kort oplæg vedr. Paradigmeskiftet i 
stedet for. Formålet med oplægget var at få sat nogle ord på hvordan praktikerne oplever 
paradigmeskiftet i praksis samt hvilket tanker praktikerne gør sig vedr. paradigmeskiftet.  

De ting som er blevet diskuteret, tager bestyrelsen med tilbage til DS til videre dialog vedr. 
hvordan praktikerne skal forholde sig til paradigmeskiftet.  Dialogen giver også mere 
perspektiv på de temadage som bestyrelsen er ved at prøve at sætte op (evt. som 
fyraftensmøder) samt på den paneldebat som Chiara skal deltage i til april på vegne af DS  

 

Halima El Abassi  

Halima El Abassi og Nawal El Falaki gav os et dybere og meget personligt indblik i blandt andet 
æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol samt hvorledes dette er med til at fastholde 
kvinder i isolation både socialt og arbejdsmarkedsrettet. De kom også ind på hvordan vi i 
praksis kan arbejde med kvinderne processen med at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.  

Der er powerpoint fra oplæg på hjemmesiden.   

Lars Larsen  

Lars gav os et godt statistisk overblik over integrationsindsatsen samt hvilke indsatser som 
han i sit arbejde i LG Insight ser virker i praksis i forhold til at hjælpe kvinderne tættere på 
arbejdsmarkedet.  

 

Der er powerpoint fra oplæg på hjemmesiden.   

 

KORT FORTALT …  

Der var rigtig meget inspiration at hente fra begge oplæg, men umiddelbart var der en ting 
som både Halima, Nawal og Lars peger på i forhold til at få at få kvinderne tættere på 
arbejdsmarkedet og dette er relationer mellem fagperson og borger. Det er der man for alvor 
kan arbejde sammen mod et fælles mål.  

 

Generalforsamling  

 Dagsorden til generalforsamling  
  

1. Valg af dirigent (Karina) og referent (Connie) 
2. Formandens beretning om året der gik  
       Var printet og udleveret til deltagerne. Kort gennemgået. Ingen kommentarer. (er 
vedhæftet)  
3. Kassererens beretning 



        Var printet og udleveret til deltagerne. Kort gennemgået. Ingen kommentarer. (er 
vedhæftet) 
4. Hvilke temaer vil vi arbejde med i 2019?  
        Bestyrelsen har pt. fokus på paradigmeskiftet og alt det medfører. Der er opfordret til 
at kontakte     
        os såfremt der er emner som man ønsker der skal arbejdes med, evt. i samarbejde 
med DS 
5. Valg til bestyrelse 

  
Formand  
Chiara Petreni / på valg / genvalgt  
 
Næstformand  
Karina Pedersen Nørager / ikke på valg  
 
Kasserer   
Bente Albrechtslund / på valg / genvalgt  
  
Bestyrelsesmedlemmer  
Connie Seneca Jensen / ikke på valg 
 
Claudia Marras fra Herlev kommune kunne desværre ikke deltage i dag men har 
tilkendegivet på mail at hun gerne vil stille op til og er valgt ind som suppleant.  
 
Kathrine Mikkelsen, Silkeborg kommune har stillet op som suppleant og er valgt ind.  
 
Sobana Vignarajah, Silkeborg kommune har stillet op som suppleant og er valgt ind. 
 
Bestyrelsen og suppleanter mødes i starten af maj og konstituerer sig derefter.  
 

Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år og suppleanter er valgt for 1 år.  
Der må være 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  
 

 
 

6. Indkomne forslag 
        Ingen modtaget  
  
7. Eventuelt 
    ikke noget til eventuelt.      
 

 

 


