
 

 

Bestyrelsens beretning 

Faggruppen Fagbevægelsens socialrådgivere 2022 

 

 

 

De forgangne år har stået i Coronaens tegn. Vi har i faggruppen været særdeles heldige, at vi 

har kunnet afholde næsten alle seminarer uden efterfølgende smitteudbrud. Og vi har stået 

sammen på afstand.  

 

Der har været afholdt 2 seminarer de sidste 2 år: 

 

Forårsseminaret 2021 blev aflyst grundet Corona, hvorfor det næste seminar først blev afholdt 

i efteråret 2021. 3F København arrangerede dette seminar, som omhandlede revalidering og 

erstatningsansvar.  

 

Temaerne til seminarerne har har afspejlet de socialpolitiske emner, som har optaget de 

enkelte lokalgrupper.  

 

Bestyrelsen besluttede i julen 2020 at give alle medlemmer en gave i form af en bog, da vi 

under Coronanedlukningen ønskede at understøtte den faglige udvikling og gejst. Vi har fået 

positive tilbagemeldinger på gaven.  

 

Der har været mandefald på vores seminarer. Der har de sidste 2 gange været ca. 40 

deltagere. Det er vi lidt kede af, da vi i vores faggruppe er 175 medlemmer. Der har vi 

sammen en opgave og et udviklingspotentiale ift. at få flere til at deltage. 

 

Derudover har vi haft 2 webinarer med ATP omhandlende seniorpension og Tidlig pension. Det 

er vores indtryk at alle har fået noget ud af disse webinarer. Der var stor tilslutning og god 

tilbagemelding fra deltagerne bagefter.  

 

Vi opfordrer til at man i faggrupperne lokalt er med til at arrangere temadage med spændende 

emner.  

Såfremt man har brug for hjælp til planlægning, økonomisk vejledning m.m. stiller bestyrelsen 

sig gerne til rådighed.  

 

Bestyrelsen: 

Vi afholder som udgangspunkt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året. Vi har primært afholdt 

møderne online pga. Corona, hvilket har fungeret som et tilfredsstillende alternativ. Vi er 

selvfølgelig meget glade for, at vi kan mødes fysisk igen.  

Møderne har omhandlet samarbejdet med DS, faggruppens økonomi, drøftelser af emner til 

temadage samt generelle drøftelser af samfundsmæssige og socialpolitiske emner, som har 

optaget os. 

 

Referaterne er tilgængelig på DS’s hjemmeside. 

 

 

Hvor står vi i dag: 

For 2 år siden var vi 176 medlemmer, og i dag er vi 175 (september 2021). Det er glædeligt, 

at vi ikke er gået tilbage i medlemmer, hvilket der ellers har været en tendens til.  

 

 

Bestyrelsen opfordrer til, at man lokalt rekrutterer nye medlemmer. Vi tror på, at der er 

kollegaer/gode socialrådgivere, som ikke har fået øje på faggruppen. Når jeg ser ud over 

forsamlingen, ser jeg nye ansigter og det er berigende.  

 

Tak for ordet!            


