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Referat af Teams bestyrelsesmøde i Socialpædagogerne Østjylland 
fredag den 29. januar 2021 

 

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

Maarslet Kristensen, Anders Ransby, Peder Appel Würtz til kl. 10.00, Yasmeen Hollesen, Erik 

Borring, Dorthe Mortensen, Monica Taasti, Villy Nielsen, Jack Ahrendt Kistrup, Thora Birkedal 

Seirup-Thinnesen 

 

Afbud: Eik Mengers Kirkegaard 
 

Referent: Jette Boel 

 

 

1. Formalia 
 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. Fremover vil vi sørge for at alle bilag er vedhæftet, når vi sender 

opdateret dagsorden ud, så man ikke skal håndtere to udsendte dagsordener med hver deres 

bilag. 

 

1.2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2020 

 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Lukket punkt 
 

Lukket punkt refereres ikke. 

 

3. Drøftelsespunkter 
 

3.1. Revitalisering af ”Mød os på halvvejen” 

 

Gert: FU foreslår, at vi laver en form for rullende medlemsworkshop i august måned, hvor vi 

skal ud i kredsens områder for at få dialog med medlemmerne. 

 

Som opvarmning har vi en ide om at afholde et antal fokusgruppemøder i alle kommuner og i 

regionen, som får til formål at indkredse temaer til dialogen i den rullende medlemsworkshop. 

Det er tanken, at fokusgruppemøderne skal afvikles i maj måned – først i juni måned. 

 

Fokusgruppemøderne skal afvikles med medlemmer der ikke er helt tæt på os, men heller ikke 

alt for lagt fra os. TR skal involveres i at pege på medlemmer til fokusgrupperne. 

 

Arbejdstitlen til de rullende medlemsworkshops er ”byt en holdning”. Måske med en 

pandekagevogn – en pølsevogn eller lignende. 

 

Det er erfaringerne fra vores medlemsworkshop den 15. august 2019, at vi kan få vigtige input 

til de kommende politiske indsatsområder, som skal vedtages på generalforsamlingen. 

 

Tilbagemeldingerne fra bestyrelsen er, at det er en rigtig god ide, og bestyrelsen gav 

opbakning til at FU arbejder videre med ideen. 
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3.2. Eventuelt udvidet samarbejde med kreds Midt- og Vestjylland 

 

Gert: Vi har gennem længere tid haft drøftelser om et tættere og mere formaliseret med kreds 

Midt- og Vestjylland, disse drøftelser er primært foregået mellem de to kredsformænd. Nu har 

vi afholdt et dobbelt FU møde, hvor vi har forsøgt at indkredse på hvilke områder, vi med 

fordel kan lave et tættere samarbejde. 

 

Det skal understreges, at det ikke handler om en fusion af de to kredse, og at det ikke handler 

om, at vi skal have fælles politisk ledelse. Vi skal fortsat have to suveræne og ligeværdige 

kredse. 

 

Opgaver vi kan samarbejde tættere om, skal være på det ikke direkte medlemsrelaterede 

område, ikke i sagsbehandling/forhandling som jo har det særlige kendetegn, at der er et 

rådgiveransvar, som peger tilbage på den politiske ledelse, som medlemmerne kan vælge at 

klage til, og i sidste ende at ”vælte” på en generalforsamling, hvis vi ikke lever op til vores 

ansvar. 

 

Vi ser nærmere på, om vi med fordel kan lægge administrative kræfter sammen på f.eks. 

arrangementer: bookning – udsendelse – tilmeldinger og øvrige systemrelaterede opgaver. 

Desuden ser vi på, om der kan være fordele i at tage over på hinandens ”første sluse” på 

telefonen i f.eks. ydertimerne. 

 

Hvis bestyrelsen giver positiv tilkendegivelse af, at vi kan arbejde videre med et mere formelt 

og forpligtende samarbejde, vil FU sørge for: 

 

At, der skal udarbejdes ” Business caces” på hvert af de områder, som vi vælger at arbejde 

videre med. Der skal være præcise beskrivelser og økonomiske kalkuler på, om og hvor mange 

ressourcer vi kan hente på de indadrettede opgaver, og som kan kanaliseres over på de mere 

udadrettede medlemsrelaterede opgaver. 

 

Gert: Et godt eksempel på et tættere samarbejde kredsene imellem er vores fælles streamings 

grej, og fælles hjælp til at lære at bruge det. og ikke mindst at dele arrangementerne med 

hinanden kredsene imellem. 

 

Bestyrelsens bemærkninger: 

Det er vigtigt, at vi kan se fordele ved at gøre noget mere sammen – det er vigtigt, at 

medlemmerne kan mærke en forskel. Det er vigtigt med rigtig velbeskrevne retningslinjer. 

 

Gert: formålet er ikke, at medlemmerne skal mærke en forskel, men at de skal kunne mærke 

effekten. 

 

Bestyrelsen gav generel opbakning til at arbejde videre, og når vi har de nævnte Business 

caces, skal disse behandles i de respektive bestyrelser. De skal indeholde ansvar, økonomi og 

tydelighed på forpligtigelserne de to kredse imellem. 

 

 

4. Behandlings- og beslutningspunkter 
 
4.1. Hovedbestyrelsesmødet den 4. februar 

 

Gert: Dagsordenen er kommet, og vi kan konstatere, at der ikke er mange eller tunge punkter 

på. Derfor har vi ikke valgt at sætte punkter på til behandling på dette møde. 
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4.2. Kommunal- og regionsrådsvalg 2021 

 

Gert: Vi har her til morgen udsendt et strategipapir, og der gives en 10 minutters læsepause. 

 

Strategipapiret skal ses som en skitse for, hvordan vi tænker at gribe det an. 

 

Bestyrelsen er enig i strategien. Line opfordrede til, at FU sender en opfordring til den samlede 

kongresdelegation til at deltage i valgmøder. Jack spurgte ind til, om det er os der inviterer 

medlemmer som kandiderer ind eller omvendt. Gert: Hvis vi kan opspore kandidater der er 

medlemmer af Socialpædagogerne Østjylland, så inviterer vi. Vi yder ikke økonomisk støtte til 

politikernes valgkampe, men vi støtter gerne på anden vis. 

 

4.3. Projekt fælles og styrket organiseringsindsats 

 

Sara: Det er besluttet, at vi skal være mere proaktive og systematiske i forhold til at byde nye 

medlemmer velkommen i Socialpædagogerne. 

 

Det har afstedkommet et projekt med navnet Onboarding, som dækker over nye 

velkomstbreve målrette diverse medlemsgrupper, og at kredsene igangsætter systematiske 

telefonopringninger til nye medlemmer. 

 

Vi prøver det af, og skal finde ud af, hvad tidsforbruget er og hvad effekten er.  

 

 

5. Orienteringspunkter 
 

5.1. Status på muligheder for dispensation af eksternt organisationscirkulære nr. 10, 

valg af tillidsrepræsentant og suppleant. 

 

Mette: Vi har på baggrund af bestyrelsens mandat til at arbejde videre med en procedure for 

dispensation for organisationscirkulæret udarbejdet et papir, som beskriver procedure og 

kriterier for dispensation. Materialet er sendt ud sammen med dagsordenen. 

 

Bestyrelsen tilkendegav, at det er et godt og tydeligt stykke papir. 

 

Der vil på mandag blive udsendt en nyhedsmail til TR og AMR, som beskriver proceduren. Og 

emnet bliver taget op på TR mødet den 8. februar. 

 

5.2. Lokale aftaler i forbindelse med Covid-19 

 

Gert: I de to uger op til jul tog vi en spurt i forhold til indgåelse af særlige aftaler i forbindelse 

med Covid-19. 

 

De indgåede aftaler står på forsiden af vores lokale hjemmeside. 

 

Aftalerne er indgået med det udgangspunkt, at ledelsen fortsat har ansvaret for 

medarbejdernes arbejdsmiljø uanset Corona eller ej. 

 

5.3. Virtuelle medlemsmøder for arbejdspladser med udbrud af Covid-19 

 

Sara indledte punktet. Vi har i samarbejde med TR og faglige konsulenter afholdt virtuelle 

medlemsmøder på Teams med medlemmer på arbejdspladser hvor der har været udbrud af 

Covid-19 blandt borgere og medarbejdere. 

 

Det er et initiativ, som er blevet taget rigtig god imod. 
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Mette supplerede med at sige, at vi har haft en rigtig god læring af, at vi har kunnet sætte 

medlemsmøder op med relativt kort varsel, og at medlemmerne har været glade for det. 

 

Der udarbejdes ikke evalueringer eller opsamlinger fra møderne, da tingene udvikler sig 

hurtigt og forskelligt. Vi har i nogle tilfælde haft efterfølgende dialoger med ledelser, som har 

taget godt imod vores tilbagemeldinger. 

 

Thora – husk de studerende i praktik, når der inviteres til medlemsmøder. 

 

5.4. Corona 
 

Udbrudshistorik i vores kreds: 

Gert: Det har særligt været botilbud, som har været ramt, men vi hører sikkert ikke alt. Der er 

netop nu kommet en strategi for lyntest ud. 

 

Egen håndtering i kreds og forbund: 

Jette: alle medarbejdere arbejder hjemmefra, men vi deltager fortsat i fysiske kritiske møder, 

hvor der er behov for det. Vi får det til at fungerer. Forbundshusets medarbejdere arbejder 

ligeledes hjemmefra med undtagelse af funktioner, som kræver fysisk tilstedeværelse i 

Brolæggerstræde. 

 

Gert: Vi har i forbundet nedsat en Corona gruppe, som er os behjælpelige med spidsfindige 

spørgsmål. Der opdateres løbende en FAQ på forbundets hjemmeside. 

 

Dato for afskaffelse af Corona 

Gert – Corona findes ikke mere       det går væk… 

 

6. Eventuelt 
 

Thora fortalte om, hvordan det er at være studerende i denne tid. Det er svært med både 

digital undervisning og digital eksamen. PLS har vanskeligt ved at hverve medlemmer. 

 

Dorthe Mortensen: Et lille suk – en lille bøn: kan vi arrangere virtuelle TR møder om 

eftermiddagen f.eks. 12.- 15. frem for om formiddagen? 

 

Gert: Forskellige behov for de enkelte TR, vi tager spørgsmålet med på TR mødet den 8. 

februar. 

 

Anders: Facebook gruppen: Bak op om de offentligt ansatte. Her spreder der sig en kedelig 

tone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


