
 
 

1. 
 

Referat af Skype bestyrelsesmøde i Socialpædagogerne Østjylland 
Onsdag den 22. april 2020 

 

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

Hundebøll, Erik Borring, Dorthe Mortensen, Dorte Maarslet Kristensen, Anders Ransby, Monica 

Taasti, Villy Nielsen, Martin Astrup Dam 

 

Afbud: Yasmeen Hollesen 

Tekniske problemer: Jack Ahrendt Kistrup, Peder Appel Würtz og observatør Thora 

 

Referent: Jette Boel 

 

 

 
Mette er dirigent på mødet, og introducerede til de rammer, som et Skype møde foregår 

under. 

 

Herefter indledte Gert møde med at sige, at dagsordenen til dette møde ikke ligner de 

dagsordener, som vi ellers har for bestyrelsesmøderne. Dette møde er tænkt som et 

dialogmøde, hvor bestyrelsen har mulighed for at tilkendegive holdninger og meninger, om de 

tiltag forretningsudvalget har taget beslutning om i disse tider med covid19. 

 

Dagsorden: 

 

Indgående lokalaftaler og fællesforståelsespapirer – processen og resultatet 

-Hvad har jeres oplevelser været, og er der udfordringer vi skal dele? 

 

Gert orienterede om kredsens tilgang til henholdsvis de indgående fællesforståelsespapirer og 

de lokalaftaler, som vi har indgået. Og om hvordan processerne har været i de forskellige 

kommuner. Regionen har været et kapitel for sig. 

 

De indgåede forståelsespapirer og lokalaftaler ligger på hjemmesiden. 

 

Der er enkelte steder, hvor lokalaftalerne har været bragt i spil. På de planlagte kommune- og 

regionsgruppemøder drøftes konkret i hvilke situationer de har været anvendt, og hvilke 

udfordringer der har været. 

 

Driften af og på kredskontoret 

Gert indledte med at fortælle om dagligdagen på kredskontoret. Vi har valgt ikke at sende alle 

medarbejdere hjem for at arbejde, men samtidig at begrænse, hvor mange medarbejdere, der 

fysisk er til stede på kredskontoret. Denne beslutning holder vi fast i indtil videre. 

 

Gert fortalte ligeledes om, hvad planerne for genåbning af såvel forbundshuset og 

kredskontorerne kommer til at betyde. Der er møde i formandsforum torsdag den 23. april, 

hvor både genåbning og holdninger til fremtidige arrangementer er på dagsordenen. 

 

Ligeledes fortalte Gert om forretningsudvalgets beslutning om tilgængelighed i påskedagene, 

hvor medlemmerne havde mulighed for at komme i kontakt med os. Der var – heldigvis kan 

man sige – ikke nogen, som havde behov for at ringe til os. Det vigtigste for 

forretningsudvalget har været, at vi ikke bare lukkede ned, og dermed afskar medlemmerne 

for at kunne komme i kontakt med os, hvis der skete noget radikalt på arbejdspladserne. 

 



 
 

2. 
 

Tilbagemeldinger: Måske et lidt ”farligt signal”, som sætter forventningerne om tilgængelighed 

op, også når der ikke er corona pandemi i spil. – også tilbagemeldinger om, at signalet var 

fint, og rigtig valgt. 

 

Jette orienterede om de mere praktiske ting omkring indkøring af nye medarbejdere, ind- og 

udskiftninger af bemandingen på kredskontoret, og fastholdelse af vi skal være så få fysisk på 

arbejde på kredskontoret som muligt. Alle arbejder, og det fungerer rigtig godt med 

teammøder på Skype, og samtaler mellem Jette og medarbejderne på telefon. Der ydes høj 

service også i disse tider. 

 

Situationen med covid19 har betydet, at vi har udvidet telefonåbningstiden, denne åbningstid 

regner vi med fortsætter til 11. maj. Ressourcerne til den udvidede åbningstid er til stede i og 

med at der ikke bruges tid på kørsel til møder og forhandlinger. Stort set alle møder foregår på 

Skype og telefon. Igen et vigtigt signal til medlemmerne om, at vi er tilgængelige i denne helt 

særlige situation. 

 

Kommende arrangementer – aflysninger – flytninger 

Gert orienterede om kredsens holdning til, om arrangementer og møder skal aflyses frem til og 

med 15. august. Forretningsudvalget har den holdning, at vi ikke skal invitere medlemmer ind 

til hverken små eller store arrangementer på denne side af sommerferien. Dette med 

baggrund i, at vi ikke kan forsamle et større antal medlemmer, f.eks. til vores 

medlemsarrangementer, bestyrelsesmøder, TR møder, triomøde m.v. hvis vi samtidig skal 

være ansvarlige for, at vores medlemmer – uanset hvilken funktion de har, skal komme ind i 

samme rum, som kollegerne fra de forskellige arbejdspladser og tilbud, for derefter at sende 

dem ud i verden, hvor de skal møde ind på arbejde med mulig smitte af covid19 – både for 

kolleger og borgere. 

 

De store medlemsarrangementer før sommerferien (faglige eftermiddage) flyttes til 2021. 

Andre møder og arrangementer til senere på året, eller de aflyses helt. 

 

Bestyrelsen bakker fuldt og helt op om forretningsudvalgets vurdering. 

 

Gert kan dermed med bestyrelsens opbakning og gode supplerende argumentere for vores 

holdninger, bringe disse ind på formandsforums møde torsdag. 

 

Status på forbundets indsatser generelt – og hvad der sker lokalt hos os – og i de 

andre kredse 

Gert orienterede om formandsforums corona møder, hvor Benny Andersen, det øvrige 

forretningsudvalg i forbundet og kredsformændene er i dialog om forbundets indsatser i 

forhold til den overordnede politiske strategi. 

Der har været fire punkter: 

 Hvordan inkluderer vi den socialpædagogiske indsat i et sundhedsperspektiv 

 Mulighed for værnemidler og tests for vores medlemmer 

 Besøgsforbuddet 

 Genopretning af det sociale område 

 

Gert kunne fortælle, at det har været et godt og tæt samarbejde, og spejler samarbejdet op 

mod OK18 situationen, hvor vi også rykker sammen. Alle kredse har f.eks. bidraget til, at den 

faq, som ligger på hjemmesiden har kunnet opstå – og forbundets jurister har bidraget med 

svarene. 

 

Hvad er fremtidsperspektiverne 

Gert: For os lokalt er vi i gang med at udvikle temaerne til KUPA – kredsen ud på 

arbejdspladserne. Og så er vi i gang med at udvikle på vores kommunikationsstrategi. 

 



 
 

3. 
 

Generel gensidig orientering 

Anders og Erik: fokus på instrukser er nødvendig, nu hvor nogle af de tilbud, som har været 

lukket ned genåbnes. 

Dorthe Mortensen: Fokus på Styrelsen for patientsikkerheds instrukser i forhold til tøjvask – og 

tøjskift m.v. 

 

Bestyrelsesmøder frem til efter sommerferien: 

Alle er med på, at vi kan afholde bestyrelsesmøderne på Skype, indtil vi igen kan samles 

fysisk. 

 

Det er vigtigt, at det er korte møder – og at der indlægges gode pauser. Alle synes, at mødet i 

dag har fungeret fint. Vi skal være OBS på, at bestyrelsesmedlemmerne måske har siddet til 

indtil flere virtuelle møder i løbet af dagen. 

 

Der var da også bred enighed om, at det var rart at se hinanden igen – på afstand  


