
Referat fra online bestyrelsesmøde i Faggruppen Beskæftigelse  
Afholdt den 18.januar 2022 

 
 

Dagsorden: 

1. Økonomi 
2. Opfølgning på Socialrådgiverdage 
3. Orientering fra Mette og Rikke om møde i DS-regi med Jon Quist og STAR 
4. Orientering fra Edda om kort artikel i Ekstra Bladet på baggrund af udtalelse fra Mette 

Frederiksen 
5. Ideer til temadage/webinarer 
6. Årshjul 
7. Planlægning/dagsorden af heldagsbestyrelsesmøde i Toldbodgade d. 9. marts 2022 

 

Økonomi: 

Michael orienterer. Det er muligt at søge aktivitetspuljen. Vi søger ikke Aktivitetspuljen, da vi 
har midler nok til afholdelse af temadage og det bliver også muligt at søge igen senere på 
året, hvis vi skulle få behov for midler til aktiviteter. 

Rykke på pjecer vi har bestilt. Mette kontakter DS 

 

Opfølgning på Socialrådgiverdage:  Ideer til temadage/webinarer 

Socialrådgiverdage med workshops med oplæg fra beskæftigelsesfaggruppen: 

Mette stod for en workshop med overskriften Værdig sagsbehandling sammen med 
socialrådgiver fra Horsens, der arbejdede med Værdig Sagsbehandling, der var mange input 
og gode refleksioner. 

Edda var med til at afholde 2 workshops, der var velbesøgte og med god dialog og spørgsmål. 
Edda sender slides fra workshoppen til bestyrelsen. 

 

Faggruppereceptionen: Opsamling på de forskellige kasketter/jobtitler vi har indenfor 
beskæftigelsesområdet. 

Edda har planchen fra Socialrådgiverdage, hvor folk satte post-its på, den skal sammenskrives 
og det gør Edda. 

Den anden planche vi havde med til faggruppereceptionen, handlede om ”Hvad forstår du ved 
beskæftigelsesfaglighed, den renskriver Edda også. 

Susanne har talt med HB om at få det med som punkt på et HB-møde og diskutere de mange 
jobtitler vi har som socialrådgivere indenfor beskæftigelsesområdet. 

Michael og Edda samler op og sammenskriver fra plancherne, Edda har allerede gjort det. 
Edda og Michael taler sammen om tidligere idé om temadag, webinar, fyraftensmøde om 
sygdagpengeområdet. 

 



Orientering fra Mette og Rikke om møde i DS-regi med Jon Quist og STAR 

Mette og Rikke var til eftermiddag i DS mandagen efter Socialrådgiverdage sammen med 
andre socialrådgivere indenfor forskellige områder:  unge, voksne, mentor, 
virksomhedsarbejde, der var en med en fra STAR og Jon Quist fra Ydelses kommissionen, hvor 
Rikke og Mette sammen med andre socialrådgivere beskrev de udfordringer vi oplever i faget 
indenfor de forskellige områder 

 

Orientering fra Edda om kort artikel i Ekstra Bladet på baggrund af udtalelse fra 
Mette Frederiksen 

Mette Frederiksen har luftet tanken om at nytænke beskæftigelsesområdet lidt i tråd med, 
hvad der er i gang på ældreområdet. 

 

Ideer til temadage/webinarer 

Edda foreslår Temadag/workshops om beskæftigelsesfagligheden 

Rikke foreslår, at vi er med og griber bolden; Mette Frederiksens tanke og temadage/webinar, 
Rikke vil gerne være med til planlægge temadag 

Susanne foreslår webinar. Mette foreslår webinar ud i grupper, input fra grupperne. Rikke 
synes vi skal komme med overskrifter fra faggruppen til gruppearbejde, så der er noget at tale 
ud fra. 

Rikke taler om helhedsforvaltning 

Hvordan skal beskæftigelsesindsatsen nytænkes? 

Edda, Det er opgaven, der styrer indsatsen jvf. Aarhus oplæg fra Pernille, 

Edda og Annette skal holde oplæg i Region Syd  

Nærhedsreformen forslag til webinar efter sommerferien, vi kigger på datoer til heldagsmødet 
d. 9. marts. Oplæg fra Majbritt Berlau. 

 

Årshjul  

Det er DS der bruger det og vi er prøveklud på det, det er der DS vil gerne bruge det. Edda 
synes ikke umiddelbart det giver noget, Susanne siger også det ligger et mærkeligt sted. Vi 
gør det for DS skyld og får lagt datoer ind. 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Toldbodgade d. 9. marts: 

Michael foreslår, at vi alle tænker på idéer til temadage, webinarer m.m. og kommer med 
vores bidrag til mødet d. 9. marts. 

Mette Laurberg deltager i mødet, så nyt fra DS 

Planlægning af generalforsamling 

Hvordan skal beskæftigelsesindsatsen nytænkes? 



Ideer til Tema/webinar 

Nærhedsreformen 

 

 

Referent Christine 


