Beslutningsreferat fra Grønlandsk arbejdsgruppe 11/9 2018.
Tilstede: Ivalou, Karl, David, Tobias og Nancy
Afbud fra Gerth og Zackarine.

Vi har fået tilbud om at deltage i socialstyrelsens konference omkring udsatte grønlændere i
Danmark.
Konferencen er et led i videreførelsen af Strategien for udsatte grønlændere i Danmark og skal
være med til at understøtte det fortsatte arbejde på området og udbrede de positive erfaringer fra
strategien til flere kommuner og organisationer.
Konferencen henvender sig til alle, som beskæftiger sig med aktiviteter og indsatser for socialt
udsatte grønlændere i Danmark.
Selve indholdet og dem som deltager, matcher rigtig godt vores tanker om seminar. Tobias og jeg
har talt med Lise Poulsen fra Socialstyrelsen, som rigtig gerne vil spille os aktivt ind i konferencen.
Der er ingen brugerrepræsentanter med og det er en stor mangel som vi kan bidrage med!
Det ekstra krydderi der følger med er, at der er tænkt en opfølgende konference i 2020, som vi har
mulighed for at være med til at planlægge i samarbejde med Socialstyrelsen.
Her følger lige et link til konferencen:
https://www.cok.dk/udsatte
Arbejdsgruppen vil meget gerne deltage i konferencen fremfor selv at planlægge og afholde
seminar. Det viser sig at der er mange lighedspunkter mellem konferencen og vores tænkte
seminar – de samme emner og samme mennesker vi gerne vil involvere i de udfordringer vi ønsker
at gøre opmærksom på.
Planen er at Tobias og David mødes med workshop-planlægnings-holdet onsdag d. 19/9 og bliver
klogere på vores aktive rolle på selve dagen d. 11/10 i Odense.
Vi har mulighed for at deltage med 8 grønlandske repræsentanter fra SAND, hvor vi gerne vil at
Ivalou, David, Karl, Zacharina, Gerth deltager. Nancy undersøger med Jensine fra Kolding (har gjort
og det vil hun gerne) og gerne et par fra enten Aarhus, Aalborg eller/og Esbjerg.
Arbejdsgruppen mødes næste gang d. 3/10 kl. 11-15 i Det Nordatlantiske Hus og arbejder
målrettet i forhold til vores rolle på dagen og forbereder os rigtig godt med hjælp fra Tobias.
Vi afventer endelig pris fra Socialstyrelsen på deltagelsen.
//Referent Nancy//

