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Referat af bestyrelsesmøde i Socialpædagogerne Østjylland 
fredag den 11. september 2020 

 

Til stede: Gert Landergren Due, Sara Ellesøe Hansen, Line Hundebøll, Dorte Maarslet 

Kristensen, Anders Ransby, Peder Appel Würtz, Villy Nielsen, Yasmeen Hollesen, Thora Birkedal 

Pedersen 

 

Afbud: Mette Marhauer, Erik Borring, Dorthe Mortensen, Monica Taasti, Jack Ahrendt Kistrup og Eik 
Mengers Kirkegaard 
 

Referent: Jette Boel 

 

 

1. Formalia 
 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

1.2. Godkendelse af referat af Skype bestyrelsesmøde den 17. august 2020 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Drøftelsespunkt 
Hvordan løfter vi stemmeprocenten til OK21 – gode ideer og indsigter 

 

Gert indledte punktet med at efterlyse gode ideer og erfaringer. 

 

Konklusionen på drøftelsen er, at vi skal være realistiske i forhold til forventningerne til 

stemmeprocenten. Det er vigtigt, at der kommer klar kommunikation ud til medlemmer og 

ikke mindst til TR, som skal forklare, hvorfor vi anbefaler enten at stemme ja eller nej, og 

hvilke konsekvenser der vil være forbundet hermed. 

 

Det er en vigtig opgave for TR at tale med medlemmerne, og at forbundet og kredsen skal 

understøtte TR. 

 

Der blev talt en del om præmier og belønninger. Hos nogle virker det godt med et lille stykke 

chokolade – en skildpadde - andre tænker ikke, at det har en effekt. Nogen har det decideret 

svært med, at skulle belønne for noget som er så vigtigt for det enkelte medlem. 

 

Konkret forslag om, at kredsen inviterer TR til et kort virtuelt møde om OK21, lige inden 

afstemningen skal ske. 

 

 

3. Behandlings- og beslutningspunkter 

3.1. Hovedbestyrelsesmøde den 16. september 

 

2. behandling af Kongresdokument 2. Generelle økonomiske retningslinjer 

Gert indledte punktet med at gennemgå de væsentligste punkter i kongresdokument 2. 

kongresdokumentet indeholder bl.a. hvordan vi fordeler økonomien mellem forbund og kredse. 

Som det er i dag er fordelingen således: Kredsene 32,1 %, forbundet 67,9 %. 

 

2. behandling af PLS i vedtægterne 

Kort drøftelse herom. 
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3.2. Generalforsamling den 23. september 

Gert: Vi har flyttet generalforsamlingen fra LO Aarhussalen til Radisson Blu Scandinavia Hotel, 

Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Vi kan kun være 130 i LO Aarhussalen, og vil sikre os, at 

vi kan rumme deltager nr. 131. Der er omkring 70 tilmeldte. 

 

Rent praktisk har Covid19 den betydning, at vi ikke kan synge, hvilket jo er trist. 

 

Jette: Rent praktisk vil det være bestyrelsen, som skal sørge for indskrivning til 

generalforsamlingen. Og bestyrelsen skal være behjælpelig med, at alle holder afstand og 

spritter hænder. 

 

Generalprøve på temadrøftelse med brug af menitmeter på mobiltelefonerne. 

Rasmus afholdte generalprøve – og det gik faktisk ualmindeligt godt. 

 

3.3. Ny suppleant til A-kassedelegeretmødet 

FU indstiller, at Yasmeen tager posten som suppleant. Bestyrelsen enig i indstillingen. Dermed 

indstiller vi følgende til valg på A-kassegeneralforsamlingen den 23. september: 

Mette og Anders som delegerede, Monica og Yasmeen som suppleanter. 

 

3.4. kredsens forslag til krav til OK21 på det kommunale og regionale område 

FU har på baggrund af medlemsmødet skrevet forslag ind i den skabelon, som forbundet har 

sendt ud til os. 

 

Gert forelagde Dorthe Mortensens ønsker om at fremsætte et krav om at fjerne 

stedtillæggene. På OK mødet var svaret fra Verne, at det vil være en meget dyr omgang, da 

man som udgangspunkt ikke vil vælge, at alle skal på det laveste tillæg. Endvidere sagde hun, 

at stedtillæggene udfases over tid. 

 

Bestyrelsen er enig i, at det er et uretfærdig og forældet system, men bestyrelsen vil ikke 

prioritere at fremsætte kravet. 

 

Bestyrelsen godkendte FU’s indstilling til krav. 

 

3.5. Kongres den 10. – 12. november 2020 

Gert: FU indstiller til bestyrelsen, at vi foreslår kongresdelegationen at vælge Sara og Lone 

Beider som kongresdelegationsledelse. Bestyrelsen er enig i indstillingen. 

 
 

4. Orienteringspunkter 
4.1. Kredsenes streamings kapaciteter 

Gert: Formandsforum har drøftet kreds Midt- og Vestjyllands og Østjyllands forslag til 

kredsenes muligheder for at kunne streame f.eks. medlemsarrangementer, som det vi afholdte 

med Svend Brinkmann. 

 

Det er besluttet, at vi indkøber to kits med det nødvendige udstyr, og placere et kit hos os i 

Østjylland og et på et af kredskontorerne på Sjælland. 

 

På den måde deles vi om både udgifterne til udstyr, og viden om hvordan man håndtere 

udstyret. 

 

4.2. Leder- mellemlederkonference 

Gert: Hvert andet år afholder vi fælleskonference for ledere med Midt- og Vestjylland. Vi har 

afholdt konferencen i Silkeborg med et pænt deltagerantal. Oplæg ved professor og 
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centerleder på Kronprins Frederiks Center og Offentlig ledelse, og medlem af den daværende 

ledelses kommission. 

 

4.3. Familieplejekonference og lokalt årsmøde for familieplejerne 

Sara: Familieplejekonferencen blev afholdt den 1. og 2. september. Der var totalt udsolgt med 

100 deltagere. Mette deltog den 1. september. 

 

Lokalt har vi afholdt årsmøde med 8 deltagere. 

 

4.4. Aktuelle medlemstal 

Gert orienterede om de aktuelle medlemstal. Der er udfordringer i forhold til et faldende 

medlemstal. Tendensen ligner de øvrige år, med de udsving vi har i de enkelte måneder, men 

dog fra et lavere niveau. 

 

Vi kan se på udmeldelserne, at disse primært handler om, at medlemmerne får arbejde uden 

for vores område og overflyttes til f.eks. BUPL. 

 

Vi kan forudse, at der vil komme yderligere et fald i medlemstallet, når grænseaftalen mellem 

3F, FOA og Socialpædagogerne – som handler om medhjælperenes organisationstilhørsforhold. 

 

Fremadrettet vil medlemmer ansat på voksenområdet gå til FOA, mens vi bevarer 

børneområdet i Socialpædagogerne. 

 

Fortsætter tendensen med, at medlemstallet falder, vil vi i FU se på, hvad vi gør. Vi holder 

bestyrelsen orienteret løbende. 

 

4.5. Status på budgetter i kommuner og regionen 

Sara gav en status på Favrskov, Randers og Hedensted. I Favrskov har vi særligt fokus på, at 

man vil erstatte socialpædagoger med peer-medarbejdere ved en omlægning af støtteform på 

én ud af tre åbningsdage i netværkshusene.  

 

Forslaget vil medføre, at en åbningsdag i netværkshusene skal omlægges fra socialfaglig støtte 

til ligestillet støtte. Konkret betyder det, at aktiviteter og samvær fremover skal varetages af 

en lønnet peer-medarbejder og en frivillig peer-medarbejder i stedet for to socialpædagogiske 

medarbejdere. 

 

I Randers har man i årevis sparet på voksen- handicapområdet. Gert har haft et møde med 

formanden for udvalget, og har klædt hende på til at stille spørgsmål til byrådsmødet. 

 

Hedensted – her er det som sidst vi orienterede – stadig vanskeligt at gennemskue og få 

adgang til relevant materiale. Vi er i tæt dialog med HMU repræsentanterne. 

 

Gert gav en status på Aarhus Kommune. Gert blev i går interviewet af TV2 Østjylland (blev 

bragt i Østjyllands nyhedsudsendelse den 15. september) 

 

4.6. Dialogmøder (KUPA) 

Sara: Dialogmøderne er sendt ud til ledere, AMR og TR. Vi er begyndt at få henvendelser. Villy 

kom med følgende kommentar: Vi har talt om det, og vil gerne gøre brug af tilbuddet, når vi 

må samles igen. 

 

4.7. Status på evalueringen af pædagoguddannelsen 

Sara: Vi er spændte på, at se resultatet af undersøgelsen. 

Line: Der er oprettet en postkasse, som alle kan sende input og forslag til. 

Thora: Der er lovet en stor pulje penge til uddannelsen, dette løfte er trukket tilbage. 

 



 
 

4. 
 

 

4.8. Dimittend indsatsen – det lokale projekt 

Gert: Som tidligere omtalt, har hovedbestyrelsen har besluttet, at vi i kredsene Nordjylland, 

Midt- og Vestjylland og Østjylland, har fået midler ud til et lokalt projekt, hvor vi højner 

dimittendindsatsen i samarbejde med BUPL lokalt. Det viser sig nu, at BUPL har trukket sig fra 

det lokale projekt. I første omgang troede vi, at det kun var i forbindelse med Covid19 

nedlukningen af Danmark, men det viser sig, at de har trukket sig helt. Vi skal ikke lægge 

skjul på, at vi ikke hele vejen har været enige med BUPL, men det er alligevel en overraskelse, 

at de har besluttet sig for helt at trække sig fra projektet. 

 

Vi skal de tre kredse imellem nu finde ud af, hvordan og hvor meget vi skal sætte i gang, når 

vi står selv med projektet. En af mulighederne er at gå i et tættere samarbejde med PLS 

lokalt, det er vi i gang med at afdække.  

 

5. Eventuelt 
Thora: Som studerende opleves det, at der er lagt rigtig meget personligt ansvar ud til de 

studerende i forbindelse med online undervisning. Der er ligeledes store udfordringer ved 

personligt fremmøde på VIA med de Covid19 foranstaltninger, som VIA har måttet tage. 


