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Nyhedsbrev for Faggruppen for 
socialrådgivere i fagbevægelsen 
 

Seneste nyt fra Bestyrelsen  
Som bestyrelse for faggruppen for socialrådgivere i fagbevægelsen har vi besluttet at 

fremsende et kort nyhedsbrev ud til faggruppen efter hvert bestyrelsesmøde. Formålet med 

dette, er løbende at give en kort orientering om faggruppen i fagbevægelsen.  

Vi håber, at et kort nyhedsbrev kan sætte fokus på faggruppen og hvor vigtig vores gruppe er 

samt sætte fokus på hvor vigtigt arbejdet ude i faggruppen lokalt kan styrkes, og vi sammen 

kan føle, at vi som faggruppe kan stå sammen i et større fællesskab.  

 

Vi håber at I kan bruge Nyhederne.  

 

Seminar  
Der afholdes 2 årlige seminar for faggruppen, et forårsseminar og efterårsseminar.  

Der er lavet en liste for lokalgrupperne der skal planlægge seminarer frem til 2029.  

 

Næste seminar forår 2023, er ved at blive planlagt. I vil modtage yderligere informationer om 

seminaret.  

Efterår 2023 er det Region Sjælland, der skal planlægge seminar. Stine og Peter fra 

Bestyrelsen er ved at nedsætte en gruppe, der skal arrangere seminaret. 

 

Forår 2024 er det Region Hovedstaden, der skal planlægge seminar. Lone fra Bestyrelsen vil 

sørge for, at der bliver nedsat en gruppe. 

Efterår 2024 er det Region Fyn. Thomas fra Bestyrelsen vil sørge for, at der bliver nedsat en 

gruppe.  

 

Bestyrelsen opfordrer til, at man går sammen om planlægning af seminar i god tid. Se evt. 

listen på følgende link:  

 

https://socialraadgiverne.dk/faggruppe/faggruppen-fagbevaegelsens-

socialraadgivere/seminaransvarlige/ 

 

Drejebogen i forbindelse med planlægning  

 

https://socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-FG-Fagbevaegelsen-

ForslagTilSeminarDrejebog.pdf 

 

Husk Aktivitetspuljen  
Vi vil løbende give information angående faggruppens mulighed for at afholde temadage, både 

på landsplan men også lokalt. I den travle hverdag skal vi huske, at der kan søges midler til  

arrangementer/temadage via aktivitetspuljen, hvor der for nuværende er 374.700 kr.  

Der udkommer ansøgningsskema 3 gange årligt fra DS.  

Ifølge vores erfaringer, er det simpelt at ansøge om midlerne fra DS ´aktivitetspulje. Men 

ellers husk på, Bestyrelsen står til rådighed, hvis man har behov for vejledning i forhold til 

ansøgning.  



 

Som forslag til forskellige bud på temadage – det kan være alt der opfanger interessen;  

• Nyt fra Ankestyrelsen – det har tidligere været afholdt, bl.a. med Haug advokater til oplæg.  

• Sygedagpenge  

• M.fl.  

 

Alle medlemmer af en faggruppe under DS kan søge hos aktivitetsmidler i Aktivitetspuljen. 

Aktivitetspuljen kan formentlig søges i starten af februar 2023.  

 

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at midlerne ikke må søges til underholdning. 

 

Bestyrelsen vil forsøge efter bedste evne, at sørge for at ansøgningsskemaer sendes via 

mailinglisten.  

 

Bestyrelsen har en stor opfordring til at kigge på mulighed for temadage og søge til et fagligt 

indhold – fordel ved midlerne er, at de kan målrettes et tema. 

 

Orientering om medlemstal i faggruppen:  

Det orienteres om, at vi pr. 1 september 2021 er 175 medlemmer i faggruppen og der  

er plads til flere.  

Vi er 23 lokalgrupper i faggruppen. 

Faggruppen har 38.125 kr. i 2022 

 

Overskud 2020 26.859, 50kr. 

Overskud 2021 42.697,94kr, 

 

Overskud sendes tilbage til Aktivitetspuljen i DS. Overskud kan ikke overgå til nyt  

regnskabsår. 

 

Tidligere brugte vi løbende overskud til temadage men udgifter til dette skal nu  

søges i Aktivitetspuljen.  

 

Bestyrelsens bekymring er, hvis pengene ikke bruges, så nedskrives budgettet for 

faggrupperne. Dette vil vi helst undgå, også da vi mener at fællesskabet og styrkes ved brug 

af fælles aktiviteter, der er målrettet vores daglige arbejde og samlede indsats.  

 

Det gør os til en styrket faggruppe.  

 

Hvem kan, Kolding kan – Lokalgruppen Kolding gør en forskel  
Socialrådgiverne i faggruppen har lokalt i Kolding rettet skarp kritik over for lange ventetider i 

forhold til Rehabiliteringsteammøder. Kritikken resulterede i en lang artikel, der blev bragt i 

JydskeVestkysten. Efterfølgende har Kolding Kommune sørget for, at der er kortere ventetid til 

Rehabiliteringsteammøde, til stor gavn for vores medlemmer, borgerne og vores kollegaer ude 

i kommunerne.  

 

Jeg har vedhæftet link til den opfølgende JydskeVestkysten artikel. 

 

https://jv.dk/artikel/allan-lider-af-sj%C3%A6lden-s%C3%B8vn-sygdom-men-m%C3%A5tte-

vente-i-m%C3%A5nedsvis-p%C3%A5-afklaring-om-fleksjob-ventetiderne-lige-nu-er-

umenneskelige-siger-fagforening 

 

Ønsker til Bestyrelsen (arrangementer, vigtige punkter til dagsorden, hvad sker der 
lokalt?  
Spørgsmål til bestyrelsen kan sendes direkte til os 

https://jv.dk/artikel/allan-lider-af-sj%C3%A6lden-s%C3%B8vn-sygdom-men-m%C3%A5tte-vente-i-m%C3%A5nedsvis-p%C3%A5-afklaring-om-fleksjob-ventetiderne-lige-nu-er-umenneskelige-siger-fagforening
https://jv.dk/artikel/allan-lider-af-sj%C3%A6lden-s%C3%B8vn-sygdom-men-m%C3%A5tte-vente-i-m%C3%A5nedsvis-p%C3%A5-afklaring-om-fleksjob-ventetiderne-lige-nu-er-umenneskelige-siger-fagforening
https://jv.dk/artikel/allan-lider-af-sj%C3%A6lden-s%C3%B8vn-sygdom-men-m%C3%A5tte-vente-i-m%C3%A5nedsvis-p%C3%A5-afklaring-om-fleksjob-ventetiderne-lige-nu-er-umenneskelige-siger-fagforening


 

I ønskes alle en glædelig jul samt godt nytår. 

 

Faggruppens bestyrelse – Her er vi  

 

 
Stine Pallisgaard, Formand – 3F Roskilde 

 

 
Peter Dentov, 3F Køge Bugt 
 

 
Lone Suhr Olsen, 3F København  
 



 
Susanne Stampe, 3F Kolding  

 

 
Billedet er fra vores bestyrelsesmøde, afholdt den 5/12 2022  

 

 

 


