
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Revalidering 

Afholdt 7.oktober 2022  

Deltagere: Åse Pedersen og Hanne Poulsen. 

 

 

1. Blev godkendt 

 

2. Økonomien vi har d.d. et restbudget på kr. 119.873,40 – der er ikke sket betaling til SW og 

CABI. 

 

3. Vi drøftede temadage for resten af 2022 og for foråret 2023. Der er enighed om at vi skal 

fortsætte det gode forløb med SW hvor vi har taget hul på et meget vigtigt emne i vores 

fag nemlig dokumentationen og metodeudvikling – vi tror også på, at netop det at klæde 

vores medlemmer på til at kunne dokumentere en sag kan skabe grundlag for yderligere 

tiltag af revalidering ude i landet.  Vi besluttede derfor at vi fortsætter tråden med SW med 

et 3. webinar den 19. januar 2023 og endnu et, den 09. marts 2023. Det hele skal munde 

ud i, at deltagerne vil få et samlet kompendium omring netop dokumentation. Her vil vi 

også skabe debat om, at ressourceprofilen jo ikke er død.  

 

4. Hanne måtte melde afbud på vejen til faggruppedagen grundet sygdom, så der var ikke 

noget nyt. 

 

5. Generalforsamling i faggruppen skal afholdes og vi aftalte datoen den 20. april 2023. Åse 

mener at der andre faggrupper der har afholdt det virtuelt. Vi forsøger at få svar på dette 

ved at ringe til Søs Ammentorp, men hun er sygemeldt. Så der blev sendt en mail med 

forespørgsel.  

 

6. Vi er enige om at fastholde det høje faglige niveau i forhold til vores temadage og det vil 

koste for faggruppen at vi skal holde os opdatet, hvorfor der vil være et budget for at være 

opdateret. Vi er blevet meget optaget af metoden omkring metakognitivt psykologi, idet vi 

har haft et enkelt webinar med Cektos og har efterfølgende oplevet at det virkelig kan 

bruges i socialrådgivernes hverdag i samarbejde med borgerne. Hanne har tidligere skrevet 

til Mette Bertelsen omkring emnet og det evt. kunne være et oplæg til faggruppeformands 

dage. Men ikke modtaget respons.   

 

7. Evt. der er aftalt et virtuelt møde med Mette Laurberg til fredag den 14. oktober 2022 kl. 

10.00. Vi er enige om at vi i faggruppen udskyder brugen af de nye tiltag ”netværk” som vi 

har fået præsenteret af DS indtil de fleste børnesygdomme, er ovre. Da vi begge er af den 

opfattelse at tilgangen til vores hjemmeside er meget besværligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overblik over temadage der er i støbeskeen:  
 

Kommende 

datoer 

Temadage, indhold m.m. Hvad 

mangler vi: 

Lokaler og 

hvem gør 
hvad 

    
27. oktober 2022 Webinar med SW 

Færre skal have ressourceforøb, de 
sociale førtidspensioner er 
forsvundet – 
hvad så? 

 Er på plads 

    

    

24. november 
2022 

Webinar med Annette Juul Jensen 
CABI 

 Er på plads 

 Danmark har fuld beskæftigelse, 
selvom der er ledighed, hvordan 
hænger det sammen? 
 

 Invitation sendt til 
DS den 09, oktober 
2022 

    

19. januar 2023 Webinar med SW  Der er ikke lavet 
invitation endnu 

 Fortsættelse af 27. oktober 2022 
men nu med fokus på 
dokumentation og metode 
Værktøjer til at arbejde 
helhedsorienteret 

  

    

09. marts 2023 Webinar med SW  Der er ikke lavet 
invitation endnu 

 Fortsættelse af 27. oktober 2022 
men nu med fokus på 
dokumentation og metode 
Værktøjer til at arbejde 
helhedsorienteret 

  

    

20. april 2023 Generalforsamling  Ikke på plads 
endnu 

 


