
 
 

1. 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Socialpædagogerne Østjylland 
Fredag den 17. januar 2020 

 

Til stede: Gert Landergren Due, Mette Marhauer Thomsen, Sara Ellesøe Hansen, Yasmeen 

Hollesen, Line Hundebøll, Erik Borring, Dorthe Mortensen, Dorte Maarslet Kristensen, Anders 

Ransby, Monica Taasti, Jack Ahrendt Kistrup, Peder Appel Würtz, Villy Nielsen 

 

Afbud: Martin Astrup Dam 

 

Referent: Jette Boel 

 

 

Gert indledte mødet med at byde velkommen til Thora, som er vores nye PLS observatør, og 

efter en præsentationsrunde tog dirigenterne over på dagsordenen. 
 

1. Formalia 
 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 4.6. Orientering om ”rigets tilstand” på 

kredskontoret. 

 

1.2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 5. december 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2. Drøftelsespunkt 
Politisk indsatsområde – Vi er Socialpædagogerne 

Kredsen ud på arbejdspladserne (KUPA) 

 

Forslag til temakatalog blev omdelt og læst. 

 

Bestyrelsen gav følgende input og feedback – og svar skrevet ind.. 

Hvor lang tid tager et oplæg? – svar: ca. 1 time – og vi vil gerne tale om andet også. 

Kan man bestille flere oplæg? – svar: ja, erfaringen fra arbejdsmiljøtemaerne er, at der bookes 

flere forskellige oplæg fra samme arbejdsplads. Det må dog ikke blive en form for ekstern 

konsulent ydelse. 

Diskussion om overskriften Fleksibilitet – er det altid et gode. Svar: Vi bevarer overskriften, ud 

fra erfaringen i temakataloget på arbejdsmiljøområdet, da det er et af de mest efterspurgte 

temaer. 

De to temaer Kernefaglighed og Etik minder om hinanden, kan man undgå at tale om 

kernefaglighed uden også at tale om etik? Svar: De to temaer er hinandens forudsætning, men 

kan kalde på nogen forskellige behov, hvis vi bevarer dem adskilt. Snitfladerne ligger tæt, men 

som vi også har gjort med temaerne i arbejdsmiljøprojektet, kan vi løbende justere. 

Skal man eventuelt sætte en HMU i spil, når vi taler om besparelser? Svar: Vi vil naturligvis gå 

i tæt samarbejde med Tr om temaoplæggene, inden vi kommer ud på arbejdspladsen. 

Kan man holde et oplæg for de studerende? Svar: Ja, det kan vi tænke ind. 

Under overskriften Besparelser kan man der indlemme noget om MED? Svar: Ja det vil vi føje 

til. 

Kan man under overskriften om Etik føje noget ind om dokumentation? Svar: Ikke på skrift, da 

det nemt kan komme til at fylde alt for meget – også teknikken omkring dokumentation. 

Hvad med ytringsfrihed – hvad kan man/må man? Svar: ???? 

En betragtning: Der ansættes færre socialpædagogerne og flere sundhedsfaglige personaler. 



 
 

2. 
 

En betragtning: Hvor udvikler pædagogikken sig hen – på tværs af sektorgrænser – fremskudt 

pædagogik. Her er forudsætningen og udgangspunktet: Socialpædagoger til 

socialpædagogiske arbejde. 

Forslag til et kommende tema: De forskellige styrelser – styrelsen for patientsikkerhed m.v. 

fylder rigtig meget. 

 

Bestyrelsen er enig i FU’s prioriteringer om hvilke temaer der er for hele arbejdspladsen, og 

hvilke der kun er for medlemmer. Det bliver en opgave i sig selv, at få tydeliggjort forskellen 

inden vi kan sende temaerne ud. Bestyrelsen godkendte temaerne. 

 

FU går tilbage med de input og forslag som er kommet frem, og arbejder videre med temaerne 

og med lay out. 

 

 

3. Behandlings- og beslutningspunkter 
 

3.1. Opfølgning på bestyrelsens arbejdsdage 

Der kom ikke noget nyt frem set i forhold til den evaluering, som vi lavede som afslutning på 

arbejdsdagene. 

 

3.2. Hovedbestyrelsesmødet den 23. januar 2020 

Gert: 

5.7. 2. behandling: Medlemstilbud om stressvejledning – pilotprojekt 

Siden første behandlingen er der foretaget en del ændringer i projektbeskrivelsen, således vi 

nu langt bedre kan bakke op om projektet. Der er afsat kr. 500.000 til uddannelse af 

konsulenter i kredsene. 

5.8. Kommunikations- og public affairs-strategi 2020-2022 

Gert: 

Det er et internt arbejdspapir, og mere tænkt som en orientering til bestyrelsen. 

 

3.3. Politisk indsatsområde – Vi er Socialpædagogerne 

Kommunikation der virker 

Der er udsendt en indstilling om en to årig projektansættelse som politisk konsulent, som Gert 

uddybede mundtligt. 

 

Bestyrelsen godkendte enstemmigt indstillingen. 

 

3.4. Politisk indsatsområde – Vi er Socialpædagogerne 

Faglige fællesskaber 

Bestyrelsen er enig i, at temaet udsættes til efteråret 2020. 

 

3.5. Politisk indsatsområde – Organisering 

Den organiserende TR 

Gert indledte punktet. I vores kreds kan vi konstatere, at vi siden september 2019 har haft et 

fald i medlemstallet for fuldtidsbetalende medlemmer. Det ser ud til, at vi får flere 

socialpædagoger ansat på vores område, men at vi ikke tilsvarende får flere medlemmer. 

Der er udsendt program for TR døgn den 2. og 3. marts, hvor det gennemgående tema er 

organisering. 

Vi vil efterfølgende justere på kommune- og regionsgruppemøderne, hvor vi fra kredsen skal 

facilitere, at der løbende bliver fulgt op på organisering. Under et senere punkt – Arbejdsmiljø 

– vil vi præsentere FU’s tanker omkring AMR’s deltagelse i kommune- og regionsgrupperne. 

Men det er tanken, at tilbyde AMR andre muligheder for sparring end i kommune- og 

regionsgrupperegi. 

 

Spørgsmål: Er der områder der er særligt udfordret i forhold til organisering? 



 
 

3. 
 

Svar: Ja regionen er generelt et område, hvor der er plads til forbedring. Det var jo også 

derfor, at det var TR i regionen, som var udvalgt til Task force – til løsningen af 

organiseringens gåde. 

 

En samlet studieindsats og lokalt dimittendprojekt 

Sara ridsede de forskellige tiltag op - som vi er en del af. 

Thora tilskynder at vi i Socialpædagogerne Østjylland er mere tilstede på seminarierne. 

Vi skal være OBS på de studerende, når vi sender vores indbydelser til arrangementer ud. 

 

Politisk indsatsområde – Arbejdsmiljø 

Gert: 

 

Projekt Arbejdsmiljø udløber ved udgangen af august måned, og dermed udløber Dorthes 

ansættelse også. 

 

Vi vil nytænke kommune- og regionsgruppemøderne, og tage AMR ud af ligningen. I stedet vil 

vi udvide antallet af AMR temaeftermiddage, så vi har 4 arrangementer for AMR: Trio 

arbejdsmiljøkonference og 3 AMR temaeftermiddage. Der er rigtig god opbakning og søgning 

til de temaeftermiddage vi har holdt, og vi satser på, at ledelserne kan se at vi medvirker til at 

uddanne AMR’erne med temaerne og oplæggene. 

 

Som et led i evalueringen af projektet har vi lavet en plan: 

Den 17. januar – i dag – afholdes bestyrelsesmøde 

Den 20. april afholdes en evalueringsdag med de AMR ambassadører som fortsat er AMR – og 

som jo var med til at kvalificere os til Projekt Arbejdsmiljø. 

Den 3. juni afholdes trio arbejdsmiljøkonference 

Den 12. juni afholdes bestyrelsesmøde hvor vi får tilbagemeldinger fra de forskellige 

arrangementer, og sætter retning på, hvad vi skal prioritere fremadrettet. 

I august måned har vi en plan  

 

Yasmeen: Hos os i Horsens fungerer kommunegruppen med AMR deltagelse. Gert: det kan I 

selv videreføre. 

 

Men, vi holder som kreds op med at insistere på, at kommune- og regionsgrupperne skal 

fungerer med deltagelse af AMR. 

 

3.6. LO sektionerne – status på FH 

Gert konstaterede, at det er en udfordring med den lokale FH struktur. Der er nedsat et 

centralt udvalg i FH, som mener at de skal bestemme, hvordan den lokale struktur skal være. 

Det er der naturligvis ikke bred enighed om i de lokale LO sektioner. 

Det er ligesom gået lidt i stå p.t. 

 

4. Orienteringspunkter 

 
4.1. Faglige temaeftermiddage i 2020 

Gert: Vi har planen for de faglige eftermiddage klar. Dog mangler der en aftale med Peter Øvig 

Knudsen, hvor vi først kan forvente afklaring i slutningen af januar måned. 

Oversigten blev omdelt. 

Status på arrangementet med Anders Agger: der er tæt på 600 tilmeldte. 

 

4.2. Åbent vindue for Socialpædagogernes lønforsikring. 

Mette: Vi har udsendt materialet til jer. 

 

 

 



 
 

4. 
 

4.3. Aarhus Kommune 

Mette: Der ligger en såkaldt balanceplan for Social- og beskæftigelsesområdet, som lægger op 

til besparelser på 90 mio. kr. på det specialiserede socialområde. Der er høringsfrist 5. februar. 

Gert: Vi havde møde med udvalget samme dag, som balanceplanen landede på vores bord. 

Det var et rigtig godt møde, hvor vi benyttede lejligheden til at gøre udvalget opmærksom på, 

at der ikke er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer i dag – og at det bestemt ikke 

bliver bedre med besparelser i den størrelsesorden. 

 

FU skriver et overordnet høringssvar, og de enkelte LMU forventes at skrive deres mere 

detaljerede høringssvar. 

 

Citat Mette: ”hold nu kæft det var et godt møde”, de tre medlemmer gjorde en kæmpe forskel 

på hvordan der bliver lyttet til os. 

 

4.4. Verdenskongressen i rehabilitering 2020 

Sara: Aarhus er værtsby for verdenskongressen den 8. – 10. september. Vi er ved at 

arrangere, at deltagerne kan komme på besøg på nogle af vores arbejdspladser, og vi er i 

gang med – i samarbejde med forbundet – at arrangere en sideevent, hvor vi tilbyder 

deltagerne et oplæg. 

 

4.5. Orientering om ”rigets tilstand” i forbundshuset 

Gert: Sekretariatschefen Mads og vicesekretariatschef Iben har begge fået nyt job. Det har 

selvfølgelig betydning for forbundshuset, og i en vis grad for os i kredsene. 

 

4.6. Orientering om ”rigets tilstand” på kredskontoret 

Jette: faglig konsulent Ayse har søgt og fået nyt job i København, og vi har derfor lagt et 

stillingsopslag ud på diverse elektroniske platforme. Erhan har haft orlov på grund af et sygt 

barn, men forventes at være tilbage i et eller andet omfang 1. marts. 

 

 
5. Eventuelt 

 
Line har talt med Steffen – og sender en hilsen fra Steffen til bestyrelsen. 

Yasmeen påpegede, at GDPR er en stor udfordring for TR. 

Thora siger: Det er et dejligt rum at komme ind i  


