
 

 
Titel: hanne (235414) 

Sagsnummer: 15.00.00-G01-235414-99 

Faggruppen Beskæftigelse, referat af generalforsamling   

Afholdt i Odense samt via Teams den 18. maj 2022  

 

 

Pkt. 1. Velkomst 

 

Pkt. 2 Valg af dirigent 

Edda Luth 

 

Pkt. 3 Valg af referent 

Hanne Sørensen 

 

Pkt. 4 Formandsberetning 

Mundtlig beretning: 

Bestyrelsen: 

Består af: Rikke, Christine, Hanne (næstformand), Susanne, Michael (kasserer), Edda, 

Anette og Mette (formand). Der har været et bestyrelsesmedlem som er trådt ud af besty-

relsen i perioden, da hun fik nyt job og ikke længere kunne være aktiv i DS.  

Vi har afholdt 6 møder siden sidste GF 

17.6.21 konstituerende møde 

23.8.21 bestyrelsesmøde 

4.10.21 bestyrelsesmøde 

8.11.21 bestyrelsesmøde 

18.1.22 bestyrelsesmøde  

9.3.22 bestyrelsesmøde med Mette Lauerberg Jensen 

Vores møder er en blanding af virtuelle og fysiske møder, og er både af et par timers varig-

hed, samt heldagsmøder.   

Afholdte arrangementer: 

Vi havde planlagt et fyraftensmøde den 7. september 2021 omkring nærhedsreformen med 

Majbrit Berlau, men desværre var der gået noget galt i udsendelsen af tilmeldinger, så det 

blev ikke til noget. Men vi er ved at planlægge et nyt fyraftensmøde omkring samme emne.  

Vi havde flere workshops på Socialrådgiverdage. Et omkring værdig sagsbehandling, som 

Mette afholdte, og et omkring sygedagpenge, som Edda afholdte. 

Herudover havde vi en faggruppereception hvor vi havde valgt at fokusere på alle de for-

skellige titler man kan have rundt omkring i jobcentrene, samt hvad I medlemmer mener 

beskæftigelsesfaglighed er.   

Hvad er vores fokus? 

Stadig; En ny fortælling – at vores område ikke skal have dårlig omtale og tales ned, styrke 

vores omdømme. 

Forenkling af LAB, stadig.  

I tråd med ovenstående, valgte vi derfor at skrive et åbent brev til beskæftigelsesministeren 

og ordførerne, omkring at vi ikke ser LAB forenklingen som en forenkling. Det blev også delt 

i FB gruppen og af DS. Vi fik et svar retur fra ministeren, om at de ville tage det til efterret-

ning og inddrage det i deres fremadrettede arbejde på området. 

Senest har vi, som opfølgning på vores fokus til faggruppereceptionen ang. jobtitler, gået 

sammen med regionsformand Rasmus Balslev, og fået sat punktet på det næste HB møde i 

september. Årsagen er, at vi finder det problematisk at man mange steder ikke må kalde 

sig socialrådgiver af titel, og det vil vi gerne gøre noget ved.  

Vi følger generelt de politiske udviklinger, nye love, reformer osv. Og bliver inddraget i hø-

ringer. En del af vores tid går faktisk med dette. Og vi har overfor DS ytret ønske om at 

blive inddraget så meget som muligt.  

Som eksempler kan nævnes at Mette har været med Mads til flere møder inde på Christi-

ansborg for at drøfte nytænkning af beskæftigelsesområdet, Mette har været med i plan-

lægningsgruppen til SD21, Rikke, Anette og Mette var inviteret med til møde i DS med Jon 
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Kvist for at drøfte beskæftigelsesområdet, Edda og Anette har holdt oplæg for regionsbesty-

relsen i nord. 

Jeg synes vi som faggruppe og bestyrelse bliver inddraget i flere og flere ting, og vi priorite-

rer også i bestyrelsen at deltage i disse ting, så vi kan få indflydelse. Meget af vores tid går 

med dette.  

Vores FB gruppe har pt. 800 medlemmer, og der bliver med jævne mellemrum slået ting 

op, både af medlemmer og af bestyrelsen. Vores håb er at den bliver brugt endnu mere. 

Facebookgruppen hedder ”Beskæftigelsesfaggruppen”  

Vi har lavet en pjece som er blevet trykt, og vi er i proces med at få trykt flere. Den er 

sendt ud til alle TR på området samt regionerne så de kan dele den ud, og den kan også 

findes på hjemmesiden. Tag endelig fat i os hvis I vil have eksemplarer.  

Jeg vil sige vi er en meget engageret og ambitiøs bestyrelse, som desværre ikke har tid nok 

til alt det vi gerne vil.  

Til sidst vil jeg gerne sige tak for samarbejdet og indsatsen til bestyrelsen, og tak til jer 

medlemmer for at følge med i vores arbejde, samt bidrage hertil. 

Der var ingen kommentarer til beretningen 

 

Pkt. 5 Godkendelse af beretning 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger 

 

Pkt. 6 Regnskab og budget 

De sidste år er der stort set ikke brugt penge.  

Der er mulighed for at søge ekstra tilskud ud over grundbevillingen. Sidste år har faggrup-

pen ikke søgt ekstrabevillingen men har tilbageført midler til DS.  

Medlemmer af faggruppen opfordres til at komme med ideer til arrangementer. Der er pen-

ge til det! 

Bestyrelsen har på et møde haft besøg af to forskere fra De Facto, som meget gerne vil ha-

ve ideer til emner, de kan forske i. 

Bestyrelsen har talt om at afholde den samme temadag flere forskellige steder i landet for 

at gøre det lettere for flest muligt medlemmer at deltage. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

. 

Pkt. 7 Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag 

        

Pkt. 8 Valg 

         På valg er flg.: 

         Michael Pedersen 

         Susanne Both 

         Hanne Sørensen 

         Christine Damkjær Petersen (suppleant) 

         Anette Brodersen Sandbjerg Thomsen  

 

Herudover opstiller Birgit Larsen og Niels Ole Simonsen.  

 

Christine opstiller som suppleant 

Hanne opstiller som suppleant/ordinært medlem 

Birgit opstiller som ordinært medlem/suppleant 

Susanne opstiller som ordinært medlem 

Anette opstiller som suppleant 

Michael opstiller som ordinært medlem/suppleant 

Niels opstiller som suppleant 

 

Bestyrelsen består herefter af flg.: 
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Ordinære medlemmer: 

Mette Brix 

Rikke Troelsen  

Edda Luth 

Susanne Both 

Michael Petersen 

Birgit Larsen 

Suppleanter: 

Anette Brodersen Sandbjerg Thomsen 

Christine Damkjær Petersen 

Niels Ole Simonsen 

Hanne Sørensen 

 

Pkt. 9 Evt.  

Ideer til temadage og andre ideer: 

Kritisk refleksiv praksis v. Leif Tøfting Kongsgård 

Oplæg om hvad vi kan som socialrådgivere på beskæftigelsesområdet 

Mødeledelse 

Oplæg med et humoristisk indhold (Magt, Århusrevysterne, andre) 

Temadag/oplæg i samarbejde med andre faggrupper 

Uddannelsesområdet. Dialog med underviserne på skolerne, enten i bestyrelsen eller som 

webinar hvor alle medlemmer kan deltage. Anne Louise Kronborg vil gerne være med til en 

dialog med bestyrelsen. Ideen affødte en drøftelse af, hvad der får mange studerende til at 

fravælge jobcentrene som arbejdsområde.  

Ide: bede praktikanter, der har været i praktik på jobcentrene, til at gøre reklame for job-

centrene overfor kommende praktikanter 

Birgit foreslår, at beskæftigelsesfaggruppen tilbyder at deltage i de webinarer, regionerne 

afholder for nyuddannede ledige medlemmer. 

 

Referent: Hanne Sørensen 

 

 


