
 
 

1. 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Socialpædagogerne Østjylland 
fredag den 4. juni 2021 

 

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

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

Borring, Dorthe Mortensen, Monica Taasti, Villy Nielsen, Eik Mengers Kirkegaard, Jack Ahrendt 
Kistrup, Thora Birkedal Seirup-Thinnesen    
 

 

Referent: Jette Boel 

 

 

1. Formalia 
 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af følgende punkter: 

4.4. Orientering om vores lokale indsats i forhold til studerende 

4.5. Lokale faglige fællesskaber 

4.6. Særlige indsatser i Aarhus, Randers og Norddjurs 

Rykker dermed punkterne: 

4.7. TR-kursus – lær at forhandle effektivt 

4.8. Status fra kredskontoret 

 

Punkt 4. Orienteringspunkter blev behandlet først, men skrives i oprindelig punktrækkefølge i 

referatet. 

 

1.2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2021 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2. Drøftelsespunkter 
 
2.1. Runde på genopstilling til bestyrelse og HB: 

 

Følgende genopstiller: Gert Landergren Due, Mette Marhauer + HB, Sara Ellesøe Hansen, 

Anders Ransby + HB, Yasmeen Hollesen + HB, Dorte Maarslet Kristensen, Peder Appel Würtz, 

Dorthe Mortensen, Erik Borring 

 

Følgende genopstiller ikke: Line Hundebøll, Villy Nielsen, Jack Ahrendt Kistrup,  

 

Følgende overvejer: Eik Mengers Kirkegaard, Monica Taasti 

 

2.2. Kommunal- og regionsvalg 2021 

 

Gert: Vi har udsendt et politikpapir med overskriften: Et voksenhandicapområde under pres – 

muligheder, når økonomien er presset 

 

Vi beskriver løsninger til kommunerne og regionen?, Løft uddannelsesniveauet via 

meritpædagoguddannelsen, og Tilbyd fuldtid til medarbejderne 

 

Gert: FU foreslår, at vi tilføjer et tredje punkt: Tilbyd uddannelsesstillinger, punktet er ikke 

skrevet ind i politikpapiret, da vi gerne vil høre jeres holdning og mening til om det er en god 

ide, som vi skal arbejde videre med. 



 
 

2. 
 

 

Uddannelsesstillinger, hvor vi foreslår at man opretter uddannelsesstillinger til f.eks. 

nyuddannede, som får et særligt og fokuseret introforløb i et halvt til et helt år. Tanken er, at 

stillingerne tilbydes f.eks. nyuddannede socialpædagoger. Vi tror på, at det vil betyde bedre 

rekrutterings- og fastholdelsesvilkår. 

 

Det er vigtigt, at arbejdspladserne investerer i en kvalificeret indføring i området, for at de nye 

medarbejdere får et nuanceret indblik i og forståelse for målgruppen, og hvordan det kan 

gøres spændende at arbejde med de borgere, som arbejdspladsen har på de forskellige tilbud. 

 

Specialiseringsforløbet skal ske på arbejdspladser, der har ro og overskud til at varetage en 

oplæringsfunktion. Vi foreslår, at de medarbejdere som får uddannelsesstillinger enten helt 

eller delvist arbejder uden for normal normering, for at gøre det attraktivt for afdeling/tilbud at 

oprette sådanne stillinger. 

 

De socialpædagoger, som får en uddannelsesstilling ansættes på almindelige 

overenskomstmæssige vilkår. 

 

Forslag om: få mere faglighed ind i papiret, gøre politikpapiret mere generelt for alle vores 

områder. Bemærkning: Alt forandrer sig konstant. 

 

Bestyrelsens tilbagemeldinger er overvejende positive, og bakker op om det videre arbejde 

med det samlede politikpapir. 

 

Gert: Politikpapiret er ikke en Sweitzerkniv til løsning af alt. Voksenhandicapområdet 

(døgnområdet) er et indlysende område at starte med. Her har vi at gøre med en brændende 

platform, som vi kan byde løsningsmuligheder ind på. 

 

Vi arbejder videre med formulering af punktet uddannelsesstillinger. 

 

Avisannoncer i lokalaviserne i forbindelse med valget 

Gert: Vi har tænkt at køre en kampagne i forbindelse med valget, hvor vi vil bruge de lokale 

aviser til at nå ud i hele vores område. Annoncerne skal omhandle uddannelse til vores 

medlemmer og tilbud om fuld tid. Vi undersøger omkostningerne nærmere, hvis I nikker ja til 

ideen. 

 

Bestyrelsen bakker op om ideen. Og FU går nu tilbage til kampagnekontoret       

 

 
3. Behandlings- og beslutningspunkter 
 

3.1. Hovedbestyrelsesmøde den 9. juni 

 

Punkt 5.2. Budgetforudsætninger og rammer 2022 

Mette: Forbundets forretningsudvalg indstiller til hovedbestyrelsen, at man ikke 

pristalsregulerer kontingentet. 

Vores beregninger lyder på, at det koster os her i kredsen ca. 150.000 kr. hver gang, man 

vælger ikke at pristalsregulere. Men, som det ser ud, er det en tabt kamp på forhånd, hvis vi 

går imod indstillingen. 

 

5.4. Tilbage til medlemmerne 

Gert udtrykte bekymring om, at arrangementet afholdes online, og er ærgerlig over 

overskriften, for vi har jo ikke været væk. 
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5.5. Organiseringsplan familieplejerne 

Vi er i udgangspunktet ikke enige i indstillingen om tilbud på gratis kontingent i 2021, og i at 

forbundet mener, at vi skal foretage trivselskald til alle familieplejemedlemmer. 

I forbindelse med Onboarding projektet hvor vi ringer til nye medlemmer, er familieplejerne jo 

et helt almindeligt nyt medlem. 

 

5.7. Udmøntning af Sammen former vi det gode arbejdsmiljø 

Vi er ikke enige i, at ikke medlemmer skal inviteres til konferencen. 

 

 

3.2. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021 

 

Mette gennemgik det udsendte materiale – under overskriften: 1. kvartal bærer i høj grad 

præg af Corona. 

 

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. 

 

3.3. Indstilling om forlængelse af projektansættelse politisk konsulent 

 

Gert uddybede den skriftlige indstilling. 

 

Der var fuld opbakning til indstillingen. 

 

3.4. 1. behandling af generalforsamling den 12. oktober 2021 

 

a) 1. behandling af skriftlig beretning 

 

Gert gennemgik de hovedoverskrifter, som FU har tænkt skal danne grundlag for den skriftlige 

beretning. 

 

Bestyrelsen nikkede ja til forslaget fra FU. 

 

b) 1. behandling af politiske indsatsområder 2021 – 2023 

 

Sara gennemgik hovedoverskrifterne: 

Vi er socialpædagogerne, herunder kredsen ud på arbejdspladserne, lokale faglige 

fællesskaber. 

Vi sætter plads af til yderligere to – tre indsatser, som vi forventer at kunne samle op fra Byt 

en holdning. 

 

c) 1. behandling af budget 2022 

 

Mette gennemgik forslaget. FU har optimistisk budt på, at organisationstilskuddet skulle være 

kr. 11. mio., men efter indstillingen om ikke at pristalsregulere kontingentet vil FU indstille, at 

vi sætter organisationstilskuddet til 10,8 mio. 

 

Som alt andet generalforsamlingsmateriale 2. behandler vi budget 2022 på vores møde den 

13. august. 

 

d) 1. behandling af modtage til Socialpædagogerne Østjyllands pris 2021 

Sara indledte med at komme med FU’s bud på en prismodtager. 

Det afstedkom en diskussion af, om det allerede var besluttet, om det er bestyrelsens forslag. 

 

Det var ikke meningen. Punktet er sat på, så alle kan komme med deres bud på 

prismodtagere. 
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Vi behandler punktet igen den 13. august. 

 

e) Forslag til dirigenter 

FU foreslår: Peter Kristensen formand for kreds Nordjylland og Søren Sørensen formand for HK 

Privat Østjylland. 

Bestyrelsen bakkede op om forslaget. 

 

f) Praktik 

Jette gennemgik det udsendte materiale, og understregede vigtigheden i overholdelse af de 

nævnte deadlines. 

 

g) 2. og 3. behandling af generalforsamling 

2. behandling den 13. august 

3. behandling den 10. september 

 

Indkaldelsen skal sendes til medlemmerne senest den 13. september. 

 

 

3.5. Forslag til ændring af bestyrelsesmøder 

 

De forslag til ændringer, som er beskrevet i dagsordenen, blev godkendt. 

 

a) Bestyrelsesmødet den 13. august bliver et halvdagsmøde med kongresdelegationen og et 

halvdags bestyrelsesmøde – i den nævnte rækkefølge 

b) Bestyrelsesmødet den 10. september udvides til den 9. og 10. september som en 11.00 – 

13.00 bestyrelseskonference. Program er udsendt. 

c) Bestyrelsesmødet den 29. oktober flyttes til den 25. oktober, og afholdes kl. 09.00 – 

12.00. 

 

 

4. Orienteringspunkter 

 
4.1. To kredse – ét samarbejde 

 

Gert orienterede om status på projektet. Der er den 26. maj afholdt workshop med de to 

kredses administrative medarbejdere og sagsbehandlere. 

 

Der blev gået til den på dagen, og der er samlet gode ideer og inputs sammen, hvor 

medarbejderne har peget på fordele og ulemper ved et formaliseret samarbejde. Næste skridt 

er, at de to FU mødes for at planlægge det videre forløb. 

 

4.2. Byt en holdning 

 

Gert orienterede om status. Alle fokusgruppemøderne er afholdt, og ud af opsamlingen viser 

der sig at være gode bud på, hvad vi skal arbejde videre med i forhold til vores tur rundt i 

kredsens område, og i sidste ende i forhold til de politiske indsatsområder. Vi konceptudvikler 

på selve afviklingen af møderne. Diskussionerne om pølsevogn versus bandekagevogn er endt 

med at blive til en is vogn. 

 

Gert kvitterede for bestyrelsens positive og hurtige respons på bevilling af økonomi til at få 

lavet en film om socialpædagogers faglighed. Følgende kredse vil gerne være med i projektet: 

Midt- og Vestjylland, Midtsjælland og Storstrøm. 
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4.3. Tjenestemandstirsdag 

 

Gert orienterede. Vi er enige i, at tjenestemandsreformen skal ændres, men vi har til gengæld 

ikke helt samme holdning som øvrige interessenter i tjenestemandstirsdags kredsen om vejen 

dertil. Gert har holdt tale ved en af demonstrationerne, hvor han gav udtryk for, at vi skal 

holde fast i den danske model, og at det derfor skal være trepartsforhandlinger, som skal 

ændre tjenestemandsreformen. 

 

4.4. Den lokale studieindsats og ny uddannelsesstruktur. 

 

Sara orienterede om kredsens indsatser i forhold til de studerende. Vi har opbygget et rigtig 

godt samarbejde med de forskellige studiesteder og med PLS. Vi har bl.a. været med til at 

afvikle to online foredrag om konflikthåndtering og neuropædagogik. 

 

Det har stor betydning for både os og de studerende, at de møder os kontinuerligt ved de 

forskellige lejligheder, også at vi afholder møder for TR og de studerende. 

 

Regeringen har besluttet at oprette flere uddannelser uden for de store byer, herunder bl.a. 

pædagoguddannelsen. 

 

4.5. Lokale faglige fællesskaber 

 

Gert: Vi har samlet to grupper af medlemmer, en for medlemmer ansat i psykiatrien og en for 

medlemmer i voksenhandicapområdet. Gruppen for medlemmer i psykiatrien har vi afholdt et 

møde med i samarbejde med forbundet, og der er et kommende møde med medlemmerne i 

voksenhandicap. 

 

Vi tænker, at det er en god ide at bruge de to grupper til at trykprøve hvad de tænker er 

realistisk i forhold til etablering af lokale netværk. Det vil vi holde et møde med dem om efter 

sommerferien. 

 

4.6. Særlige indsatser i Aarhus, Randers og Norddjurs 

 

Norddjurs: 

Gert orienterede om særlig indsats i forhold til tre områder i Norddjurs, hvor der i flere år 

kontinuerligt har være udfordringer omkring arbejdsmiljøet. Her er vi blevet enige med den 

øverste ledelse og socialudvalget om at nedsætte en styregruppe, som skal indsamle viden fra 

både tidligere og nuværende ansatte. Det er styregruppens ansvar at indsamle viden, men det 

er den lokale ledelse og socialchefen som har ansvaret for, hvilke tiltag der skal 

implementeres. 

 

Vi har ofte involveret os i den såkaldte forstærkede trio, også tidligere i Norddjurs. Forskellen i 

forhold til tidligere er, at vi i dette tilfælde har offentliggjort vores deltagelse i arbejdet for at 

højne arbejdsmiljøet i enkeltområder 

 

Vi er beviste om, at vi er alle medlemmers tillidsmænd både for medarbejdere og ledere. 

 

Vi har sendt en mail ud til alle vores medlemmer i Norddjurs hvor vi redegør for, hvorfor vi er 

indgået i dette undersøgelsesarbejde, og for hvad der er vores og hvad der er lokale og 

centrale ledelsesopgaver og ansvar. 

 

Der kom gode diskussioner ud af dette orienteringspunkt, og der var god energi i drøftelserne. 

Vi sætter et punkt på om vores indsatser og hvad og hvordan vi håndterer disse på 

dagsordenen til et bestyrelsesmøde efter sommerferien. 
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Aarhus Nord: 

Gert: Socialtilsyn Midt har været på uanmeldt besøg i bl.a. Elev hus 5. Dette tilsyn har 

betydet, at socialtilsynet har meddelt Aarhus Kommune, at man igen overvejer at lukke alle 

tilbud i Borgercenter Nord. Det var det samme som kørte hen over sommeren sidste år. Som 

vi hører det, er det socialtilsynets opfattelse, at man ikke har levet op til de handleplaner, som 

fik tilsynet til at godkende tilbuddene sidste år. Vi har endnu ikke set rapporten, men de 

udsagn vi hører, ligner til forveksling den rapport vi modtog sidste sommer. 

 

Vi arbejder offensivt både med møder og samtaler med politikerne, og med at skrive 

debatindlæg. Også her har vi sendt mail rundt til alle medarbejdere i Borgercenter Nord, hvor 

vi har inviteret til et online møde mandag den 7. juni. Forud for medlemsmødet afholder vi et 

onlinemøde med TR og AMR. 

 

Randers: 

Gert blev interviewet til P4 Østjylland og sagde: ”Hvis man har en økonomiafdeling på 

Laksetorvet, hvor under halvdelen af er uddannet til det, de laver og under halvdelen er 

fastansatte, så vil man hurtigt opleve, at den afdeling fungerer relativt dårligt.” 

 

Anledningen var Socialtilsyn Midt skærpede tilsyn og påbud af Døgninstitutionen SIBUM i 

Mellerup. 

 

4.7. TR-kursus – lær at forhandle effektivt – afviklet den 6. maj 

 

Sara: Det var et supergodt kursus selvom det var online. Vi har fået rigtig gode 

tilbagemeldinger. 

 

4.8. Status på kontoret 

 

Jette orienterede om, hvordan vi med små skridt er på vej til at genåbne kredskontoret for 

medarbejdere og valgte. Vi har fået det hele til at fungerer hjemmefra, men det er dejligt, at 

der nu er mulighed for os i videre udstrækning til at være sammen om opgaverne. Vi forventer 

og håber, at det er muligt for os, at alle er tilbage fysisk på kontoret efter sommerferien.  

 

Endvidere gav Jette en status på personalesituationen. 

 

Jette: I klagesagen, som har været behandlet i kredsbestyrelsen og forbundets 

forretningsudvalg, som tilsluttede sig kredsbestyrelsens afgørelse, og dermed ikke fandt 

anledning til kritik af kredsens håndtering af sagen, har vi fået meddelelse om, at medlemmet 

har benyttet sidste klageinstans i vores klagesystem, Socialpædagogernes klagenævn. 

 

 

5. Eventuelt 

 
Thora orienterede om livet som studerende i en Coronatid, samt om udskiftning i PLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


