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Faggruppelandsmøde  

Dato: 19.-20. maj 2015 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation 

2. Valg af mødeleder og referent 

3. Godkendelse af dagsorden  

4.  Arbejdsfællesskaber: Somatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien og Ledere 

(se særskilt bilag) 

5.   Fælles oplæg for alle faggrupper i plenum 

6. Sidste nyt på landsplan 

7. Demente borgere / aktivitet 

8. Beskæftigelsesvejledernes faglighed 

9. Evt. suppleringsvalg til det faglige udvalg 

10. Evaluering 

11. Eventuelt og tak for denne gang 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Punkt 1 

Emne Velkomst og præsentation   

Ansvarlig Fagligt udvalg 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punkt 2 

Emne Valg af mødeleder og referent 

Ansvarlig Fagligt udvalg 

Til referat Helle Thjellesen blev valgt som ordstyrer  

Lisbeth Andersen blev udpeget som referent. 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Punkt 3 

Emne Godkendelse af dagsorden 

Ansvarlig Fagligt udvalg 

Til referat Godkendt 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punkt 4 

Emne Fællesoplæg for alle faggrupper i plenum 

Ansvarlig Den centrale sektor 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punkt 5 

Emne Sidste nyt på landsplan 

Ansvarlig Fagligt udvalg 

Indhold Hvad arbejdes der med lige nu i de forskellige kommuner landet over? 

Til referat I forbindelse med fremtiden for bverne kom der forslag om at mødes 

på landsplan evt. i Odense FOA Afdeling en lørdag og diskutere mere 

dybdegående, hvordan vi fremadrettet kan bruges. Vi ser muligheder i 

frivillige.  

Der var dejligt at høre, hvordan det går i Odense, Herning, Holbæk, 

København Ålborg og Faxe kommuner. 

Vi håber inderligt, at der bliver sendt flere repræsentanter med fra de 

øvrige FOA afd.  

Det faglige udvalg sender et brev ud til alle FOA afd. med håb om, at 

de videresender det til de beskæftigelsesvejledere, som ikke er 

repræsenteret på landsmødet. 

Vi er nogle stykker, som har meldt sig på kurset i sept. for de lukkede 

faggrupper, og der vil vi sammensætte et brev, som så sendes ud pr. 

mail til medlemmerne af faggruppen. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punkt 6 

Emne Arbejdsfællesskaber: Somatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien 
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og Ledere 

Ansvarlig Den centrale sektorbestyrelse 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punkt 7 

Emne Demente borgere / aktivitet 

Ansvarlig Fagligt udvalg 

Indhold  idéudveksling omkring aktivitet 

Til referat Vi har haft stort udbytte af at høre om forskellige aktiviteter for 

demente borgere både på plejecentre samt hjemmeboende borgere 

med en demens diagnose. 

Alle steder bliver der fokuseret på motion og spil. 

Det er rigtig godt at tænke ADL ind i aktivitet, og det er der mange af 

vores borgere, der profilerer af:  at gøre noget de har været vant til 

tidligere, så derfor fornemmer de demente ikke, at personalet 

forsøger at fastholde dem i almindelig dagligdags livsførelse. 

Vi skal til stadighed udfordre de demente borgere, det er bevisligt, at 

de sagtens kan lære nyt. 

De borgere, der kommer i daghjemmene, har ofte flere diagnoser, og 

derfor skal fagligheden højnes. 

Der er fokus på borgere uden netværk, og disse skal også kunne 

rummes sammen med de øvrige demente borgere. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punkt 8 

Emne Beskæftigelsesvejledernes faglighed 

Ansvarlig Fagligt udvalg 

Indhold Facebook gruppe 

Til referat Anja har allerede lavet en facebookgruppe til at kommunikere med 

andre bver. Så er vi i gang med at informere om, hvad der rører sig 

på landsplan. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Punkt 9 

Emne Eventuelt suppleringsvalg til det faglige udvalg 

Ansvarlig  

Indhold Mangler der medlemmer til det faglige udvalg eller suppleanter, så 

skal der vælges under dette punkt. 
Til referat Det samme faglige udvalg fortsætter. Derfor ingen valg i år. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punkt 10 

Emne Evaluering af faggruppelandsmødet 

Ansvarlig  

Indhold En første tilbagemelding om din oplevelse af faggruppelandsmødet - 

senere vil du modtage et elektronisk evalueringsskema. 

Til referat Det er dejligt at alle faggruppemedlemmerne kunne bo samme sted. 

Det har været svært at kunne nå at komme til Nyborg med offentlig 

transport, så derfor havde det været mere neutralt at lægge 

landsmødet i Kolding. 

Folk fra f.eks. Thisted ville ikke kunne tage offentlig transport samme 

dag og kunne komme frem til kl 10.00. 

- Alternativ starte kl. 11. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punkt 11 

Emne Eventuelt 

Ansvarlig  

Indhold  

Til referat  

 


