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Referat af bestyrelsesmøde i Socialpædagogerne Østjylland 
Mandag den 29. november 2021 

 

Til stede: Gert Landergren Due, Sara Ellesøe Hansen, Anders Ransby, Peder Appel Würtz, 

Dorthe Mortensen, Erik Borring, Morten Schubert, Mette Sig Jeppesen, Ole Bramsen, Trine 

Holm Mikkelsen, Yasmeen Hollesen, Monica Taasti, Thora Birkedal Seirup-Thinnesen 

 

Afbud: Ann Minet Andersen, Mette Marhauer 

 

Referent: Jette Boel 

 

 

1. Formalia 
 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

 

Forretningsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 2.0. a) Årsplan for 

bestyrelsesmøderne 2022. 

 

1.2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 25. oktober 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 
2. Behandlings- og beslutningspunkter 
 
2.0. a) Årsplan for bestyrelsesmøder og generalforsamling 2022 

 

Gert: Vi har fået spørgsmål fra Ole omkring muligheden for at planlægge bestyrelsesmøderne 

på andre dage end de udsendte datoer. 

 

Vores bestyrelsesmøder lægges i kalenderen, under hensyntagen til hovedbestyrelsesmøder og 

andre møder som forbundet har meldt ud. Forklaringen på hovedparten af datolægningen er, 

at vi i bestyrelsen skal kunne nå at få materialet og at kunne behandle de punkter til 

hovedbestyrelsesmøderne, som vi ønsker at drøfte i bestyrelsen. 

 

Det er et større logistisk arbejde at få alle mødedatoerne til at passe ind i den samlede 

årsplan. Derfor er det FU, der datoplanlægger bestyrelsesmøderne, og de kan i 

udgangspunktet kun ændres, såfremt vi har lagt et bestyrelsesmøde på f.eks. en helligdag. 

 

2.1. Kvartalsopgørelse for tredje kvartal 2021 

 

Gert gennemgik kvartalsopgørelsen og forslag til reguleringer. 

Bestyrelsen tog kvartalsopgørelsen til efterretning og godkendte forslag til reguleringer. 

 

2.2. Hovedbestyrelsesmøde den 2. december 

 

5.1. Ligestillingspolitisk temadrøftelse 

Sara introducerede punktet som omhandler deltid/fuldtid. 

Gert: Vi har spurgt medlemmerne som er på deltid, om de ønsker flere timer/fuld tid, såfremt 

de fik muligheden for det. Det er der kun 27% der gerne vil. Nu spørger vi medlemmerne om 

de vil oplyse os årsagen til, at de ikke ønsker flere timer/fuld tid. 

Bemærkninger til punktet og indstillingen om at aktiviteterne med fokus på ufrivillig deltid skal 

afvikles på Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts 2022. 
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Der er enighed i bestyrelsen om, at indsatsen hører mere til f.eks. 1. maj end den 8. marts, da 

indsatsen vedrører alle medlemmer uanset køn. Det er ikke et ansvar kun for kvinder – og det 

er en fælles problemstilling, som knytter sig langt mere til medlemmernes rettigheder 

generelt. 

 

Bestyrelsen mener endvidere, at det dybest set handler om konsekvenser af et presset 

arbejdsmiljø. 

 

Det er vigtigt med en informationsindsats som beskriver konsekvenserne af deltidsansættelser 

set i forhold til f.eks. pension. 

 

5.3. Særlig indsats for TR i 2022 og 2023 

Gert: Indsatsen finansieres af u-forbrugte akutmidler, og er derfor en engangsbevilling. 

 

Bestyrelsen drøftede de enkelte indsatsområder. Eneste kommentar: Der kan ikke laves 

mange aktiviteter i kredsen for de midler vi kan forvente at få. Man kommer ikke langt med kr. 

284.600. 

 

5.8. Afgørelse fra Klagenævnet. 

Jette: gav en forklaring på klagevejen som vores medlemmer har mulighed for at benytte sig 

af, såfremt de er utilfredse med vores behandling af deres sag. 

 

Denne sag handler om et af vores medlemmer, der tilbage i december måned 2020 klagede til 

kredsbestyrelsen over kredsens sagsbehandling af vedkommendes sag. Som det fremgår af 

bilaget, indstilles det at Hovedbestyrelsen beslutter, at dele af klagenævnets afgørelse ikke 

tages til efterretning. Det er vi tilfredse med. 

 

5.9. Kongrestema 2022 

Gert: Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter kongrestema for kongres 2022, og at 

temaet bliver ”Faglighed Forandrer Liv”. 

 

Bestyrelsen bakker op om temaet. 

 

5.10. Ændring af bilag til eksternt organisationscirkulære nr. 10. vedr. TR-valg og 

konsekvenser for TR der ikke gennemfører e-læringskursus om GDPR. 

Gert: Konsekvensen: Manglende gennemførelse af e-læringsprogram om GDPR inden for 1 år 

efter valget som TR er, at TR får frataget deres bemyndigelse til at handle på 

Socialpædagogernes vegne, indtil de har gennemført e-læringskurset om GDPR. 

 

Bestyrelsen bakker op om indstillingen. 

 

2.3. Den lokale handleplan for ligestilling 

 

Gert: De udsendte bilag danner rammen for vores behandling af punktet. og det er de i 

bilaget: Handleplan for den lokale Ligestillingsindsats vi skal besvare. 

 

1. Ligestillingsregnskabet 

Har kredsbestyrelsen behandlet Ligestillingsregnskabets senest resultater lokalt? 

Ja, Kredsbestyrelsen har fået opgørelsen over vores lokale resultater udsendt til behandling 

på bestyrelsesmødet den 29. november 2021. Resultatet blev drøftet på mødet, og ses 

som værende et resultat som er tilfredsstillende. 

 

Måltal: 

Kredsbestyrelsen har ikke opsat måltal for ligestilling. 
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Nej 

Bestyrelsen går ikke ind for kvoter og måltal i forhold til køn, men anser derimod at 

demokratiet handler om at tilstræbe ligelig fordeling blandt køn. 

 

Vi følger medlemmernes beslutninger i alle valg, og vi konstaterer, at de der vælger at 

stille op til tillidsposter, gør det fordi de ønsker at gøre en forskel, og at varetage 

medlemmernes interesser bredt og ikke snævert køns interesser. 

 

Bestyrelsen er af den overbevisning, at alle har lige vilkår til at stille op til tillidsposterne i 

Socialpædagogerne Østjylland, og at vi skal rette fokus på, at de bedst kvalificerede 

vælges. 

 

Bemærkning: Vi glemmer øvrige køn og øvrige parameter så som etnicitet i dette 

regnskab, vi kunne ønske at vi så mere bredt på ligestilling i Socialpædagogerne. 

 

Temamøde: 

Ja på bestyrelsesmødet 15. november 2019, og på bestyrelsesmødet 29. november 2021. 

 

På bestyrelsesmødet den 29. november drøftede vi den ligestillingspolitiske temadrøftelse, 

som er på dagsordenen til hovedbestyrelsesmødet den 2. december 2021. 

 

Evaluering: 

Nej 

 

Bestyrelsen er enige om, at vi i lighed med de seneste års behandling af den lokale 

ligestillingsindsats ikke har kunnet identificere barrierer for ligestilling. Det er derfor 

vanskeligt at evaluerer på indsatsen. 

 

Eksempel på at vi i kredsen gør en indsats for ligelig fordeling blandt køn og alder: 

Et bestyrelsesmedlem spørger, om det er OK at hun genopstiller til bestyrelsen på 

generalforsamlingen, selvom hun ved, at hun skal på barsel i perioden. Her var svaret: Ja 

selvfølgelig, det vil vi opfordre dig til, og kan forsikre dig om, at det er der plads til i vores 

organisation. 

 

Op til hver generalforsamling taler vi med medlemmer, om opgaven i at skulle være aktiv i 

bestyrelse og kongresdelegation. Vi opfordrer medlemmerne til at stille op til valgene, hvis 

de er drevet af at ville gøre en indsats for vores fagforening og dermed medlemmerne. 

Dette uanset køn – alder – etnicitet m.v. 

 

Vi forsøger den vej at påvirke ”fødekæden” til posterne. 

 

Vi kan konstatere, at de kvinder som stillede op på generalforsamlingen bredt set blev 

valgt. Som det fremgår af vores ligestillingsregnskab, ser det godt ud med kønsfordelingen. 

 

Vi kan også konstatere, at de kvinder som stillede op, men ikke var til stede i salen ikke 

alle blev valgt. På sidste generalforsamling med valg var det lige modsat. De mænd som 

stillede op til poster, men ikke var til stede i salen blev ikke alle valgt. 

 

Afsluttende bemærkninger: 

Skal vi gradbøje demokratiet op imod ligestilling blandt køn? 

 

Socialpædagogerne bør se bredere på barrierer for ligestilling, vi ser for snævert på 

ligestilling.  
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Der kan naturligvis være ”usynlige barrierer”, såsom prioritering af hvad medlemmerne vil 

bruge deres tid på. 

 

Konklusionen er som den var i 2019, at alle medlemmer har lige muligheder for at stille op, og 

så er det op til det enkelte medlem at træffe beslutning om, om man vil stille op, og derefter 

er det op demokratiet at vælge de kandidater som man vurderer, er bedst egnede til de 

pågældende poster. 

 

 

2.4. Evt. kommende samarbejde med kreds Midtsjælland 

 

Gert: Vi har i 2021 indgået et forpligtigende samarbejde med kreds Midt- og Vestjylland om et 

projekt vi kalder To kredse – ét samarbejde. Det går ud på, at vi i de to kredse samarbejder 

om administrative funktioner i forhold til hjemmesider og medlemsarrangementer. 

 

Vi har Rasmus ansat som politisk konsulent, og det er der flere kredse, som har spurgt 

nysgerrigt ind til, og nok også kigget lidt misundeligt på. 

 

Vi samarbejder meget gerne på kryds og tværs af kredsene, og går ind for at vi lader os 

inspirere af hinanden, for dermed at opnå en stærkere sammenhængskraft kredsene imellem. 

 

Konkret har vi talt med kreds Midtsjælland om, at de kan købe timer hos os til, at Rasmus 

løser nogle opgaver for dem, f.eks. en dag om ugen. 

 

Vores vurdering er, at det kan vi godt indgå en aftale om – foreløbigt for et år – da Rasmus og 

vi vurderer, at det ikke vil komme til at gå ud over de opgaver, som Rasmus laver for os i 

kredsen, og heller ikke Rasmus’ arbejdsmiljø, da opgaverne ikke skal løses på Midtsjælland, 

men her fra kredskontoret. 

 

Vi samarbejder i forvejen en del med Midtsjælland omkring f.eks. arrangementer, annoncerne 

og filmen som vi fik lavet til kommunal- og regionalvalget. 

 

Bestyrelsens bemærkninger: 

 

Samarbejde kredsene imellem er godt, og det at vi løser opgaver i fællesskab skal vokse 

nedefra og opad i organisationen. Vores eksempler på samarbejde kan være med til at præge 

at forbundet re-tænker den politiske understøttelse af kredsene. 

 

Bestyrelsen gav FU bemyndigelse til at arbejde videre med at indgå en forpligtende aftale, 

foreløbig gældende for et år. 

 

 

3.Orienteringspunkter 

 
3.1. TR-døgn 2022 

Tekst sakset fra dagsordenen: 

”Vi har i to generalforsamlingsperioder afholdt et TR-døgn i lige år. Det vil sige, at vi har afholdt 2 TR-døgn 
de sidste 4 år. 
 
Det første år var temaet TR’s egen rolle og samarbejdet med kredsen. Det andet år var temaet 
organisering. I 2020 konterede vi samtlige udgifter på det forbunds finansierede projekt organisering. 
FU har drøftet hvorvidt vi skal afholde TR døgn i 2022. Vi har vurderet, at vi ikke har et højaktuelt tema, 
som vi skal arbejde med i to dage med vores TR. 
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Udgiften til TR-døgnet i 2020 var på knap 550.000 kr. 
 
FU har vurderet, at såfremt der skal afholdes et TR-døgn, så skal det være fordi vi har et tema, som 
nødvendiggør at bruge i omegnen af 550.000 kr. Og vi vil derfor gerne gøre det fleksibelt, om og hvornår vi 
skal afholde arrangementet. 
 
En udgift af denne størrelse vil altid skulle behandles og besluttes af bestyrelsen.” 
 

Gert: Såfremt bestyrelsen ønsker at få sat punktet på som et behandlings- og 

beslutningspunkt så sig endelig til. 

 
3.2. Status på indsatsen med politikpapiret Et socialområde under pres – muligheder, 

når økonomien er presset. 

 
Gert: Det går rigtig godt!!! 

Vi samarbejder med Norddjurs, Skanderborg og Aarhus Kommune, regionen og VIA Aarhus og 

Horsens om at starte et merithold målrettet vores område med start i august måned 2022. 

 

Vi har et møde med repræsentanter fra de respektive samarbejdspartnere inden jul. Aarhus 

Kommune har allerede påtaget sig at udarbejde materiale til arbejdspladserne. 

 

På Sølund er man gået i gang med det vi kalder uddannelsesstillinger, som de har omdøbt til 

praktikstillinger. Indsatsen starter 1. februar 2022. 

 

Andre Kommuner er nysgerrige på indsatsen. Vi har valgt i første omgang at koncentrere os 

om de aktører som vil det, og som kommitter sig økonomisk til det. 

 

Tilbagemeldinger: 

Rigtig godt arbejde – imponerende, det skaber synlighed om vores politiske arbejde, vi er på 

denne her måde med til at gøre noget konkret ved en svær problematik, som præger hele det 

socialpædagogiske område. 

 

3.3. Kommunal- og regionsrådsvalg 

 

Gert: Der har været god interesse for vores opslag på Facebook, annoncerne i ugeaviserne og 

filmen. 

 

Dorthe kunne fortælle, at hun har klippet annoncen ud, og klæbet den fast på sit skrivebord. 

 

3.4. Rammeprogram for bestyrelsens arbejdsdage den 9. og 10. december. 

 

Gert gennemgik rammeprogrammet. 

 

3.5. Triokonferencen den 15. november 

 

Gert: Det var en god konference, hvor vi også fik mulighed for at komme i dialog med 

deltagerne om hvad de som trio kunne ønske fra os. 

 

Et par af kommentarerne gik ud på, at de ønsker sig, at alle fra de lokale trio fik mulighed for 

at deltage, også selvom f.eks. lederne og AMR ikke er organiseret hos os. 

 

Der var også kommentarer som understøttede vores politiske beslutning om, at vores 

arrangementer er for medlemmer af Socialpædagogerne Østjylland. 
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Vi skal have en fornyet drøftelse af vores beslutning i den kommende bestyrelsesperiode. 

 

3.6. Dimittendindsats og specialisering 

 

Sara orienterede om vores indsats med synlighed og tilstedeværelse på seminarierne. Vi tager 

også her en dialog om fuldtid contra deltid, og hvad man skal være OBS på. 

 

Der er studerende som allerede har fået job, også på voksen- handicapområdet. 

 

Monica supplerede. Det er vigtigt at holde fast i, at jer / vi der kommer ud og holder oplæg og 

taler med de studerende kommer fra praksis, og ikke faglige konsulenter (ansatte) som nogle 

kredse og nogle fagforeninger vælger at sende ud på uddannelsesstederne. 

 

3.7. Sag om videoovervågning i DOK (Dømte og kriminalitetstruede unge) i Region 

Midtjylland 

 

Gert orienterede om sagen, som har rejst en del principielle spørgsmål. 

 

Vi er i tæt dialog med såvel regionens ledelse og med vores TR. 

 

3.8. Kilebo – Aarhus Kommune 

 

Gert: Vi kan konstatere, at arbejdsmiljøet er mildest talt elendigt. Vi har rejst krav om bod for 

brud på arbejdstidsaftalerne og krav om, at Aarhus Kommune skal berigtige både de 

nuværende ansattes og tidligere ansattes løn 5 år tilbage. 

 

Vi har gjort opmærksom på problematikken i mange år, intensiveret op til konflikten hvor der 

blev lovet, at Aarhus Kommune ville handle på det. 

 

Det er rigtig ærgerligt, at en af de for år tilbage mest velfungerende arbejdspladser, er endt 

hvor de er. Der er en voldsom gennemstrømning af personale, og som det ser ud nu, er der alt 

for mange vikarer og ufaglærte. Det er svært i et i forvejen underfinansieret område. 

 

3.9. PLS-observatør i kredsbestyrelsen 

 

Gert og Sara takkede Thora for indsatsen som observatør og for at være både aktivt 

spørgende og lyttende. Thora fik en fin buket blomster med sig hjem, og sagde tak for at være 

blevet taget godt imod. 

 

4. Eventuelt 
 

Bestyrelsen udfyldte samtykkeerklæringer – apropos GDPR       


