
 

     Ref.: pts 

Dato: 20.02.2019 

 
 

      

Tid: kl. 12:00 – 15:00 (med frokost) 

 

Sted: ”Glashuset” 

 Birk Centerpark 4 

 7400 Herning 

 

 

Indkaldte: 

Susanne Østergård 

Linda Nørgaard 

Tina Brandhøj Boel  

Bo Christensen 

Jan Therkelsen 

Peter Sandkvist 
 

 

Referat fra møde i ledersektionens bestyrelsen 
 den 20. februar 2019 

 

 

1. Opfølgning på foregående mødes referat  
 

Beslutning: 
Ingen bemærkninger 
 

2. Godkendelse af endelig dagsorden  
 
Beslutning: 
Godkendt 

 

3. Gensidig orientering  
 
Bemærkning: 

Viborg:  
Ny forvaltning - Social sundhed og omsorg. Hvilket betyder at STU er flyttet til 

arbejdsmarkedsforvaltningen. 
 
 

 
 

Skive: 



En afdeling har haft besøg af styrelsen for patientsikkerhed. Derfor er der nu 
planer om at ansætte en sygplejefaglig medarbejder. Opgaver der 

problematiseres af styrelsen er f.eks. at udlevere smertestillende, der kommer 
instrukser om håndvask, spritdispenser skal placeres udenfor hver lejlighed. 
Der forestår et stort arbejde med at udarbejde en betydelig mængde instrukser 

ift besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, og der opleves problematisk at 
borgere patientliggøres. 

 
Budgetproceduren er rykket frem og der skal gives MED tilbagemeldinger til 
maj.  

 
Sidste hånd er ved at lægges den nye socialplan og der har været stor 

medarbejder- og borgerindragelse.  
 
Herning: 

Der er ansat ny Handicap og psykiatrichef Kirsten Bundgaard. 
 

Der arbejdes med snitflader mellem handicap og ældreområdet, hvilket betyder 
at handicapområdet bliver mindre. 
 

 

4. Kredsen orienterer  
 
Bemærkning: 

 Orientering vedrørende personalesituationen på kredskontoret. 
 Vi er socialpædagogerne 

 Organiseringsprojektet 
  
Behandling: 

Orienteringen blev givet 
 

 

5. Sager til behandling/beslutning  
 
5.1 Generalforsamling 20.3.2019 

 
Bilag: 

5.1.1 Forslag til vedtægtsændringer 
5.1.2 Indbydelse til Generalforsamling 

 

Bemærkning: 

Der skal på dette møde drøftes, hvem der genopstiller til bestyrelsen ved GF.  
 
Vi drøfter input til beretning af det bestyrelsen/kredsen har arbejdet med ift. 

lederne i 2018. 
 

Fremtidigt arbejde skal drøftes ift. hvad bestyrelsen vil arbejde med i 2019. 
 
Forslag til vedtægtsændringer drøftes 



 
Udkast til indbydelse godkendes 

På Generalforsamlingen skal vi sammensætte en proces ud fra hvad der kom ud 
af kommuneledermøderne (”vi er Socialpædagogerne”). Vi drøfter hvordan vi 
kan facilitere denne proces bedst muligt mhp. at vi kan videreføre ideer fra 
Midt- og Vestjylland til landsmødet (Til dette punkt bruger vi de bilag der var 

medsendt bestyrelsesmødet 28.11). 

Indstilling: 

 Der tilkendegives på mødet hvem der ønsker genvalg til Bestyrelsen. 
 Der besluttes, hvilke områder der skal medtages i beretningen 

 Bestyrelsen beslutter, hvilken områder der skal være fokusområder ift. 
fremtidigt arbejde. 

 Forslag til vedtægtsændringer godkendes 
 Udkast til indbydelse godkendes 
 Bestyrelsen beslutter hvordan GF behandlingen af ”vi er socialpædagogerne” 

skal gennemføres. 

 
 

Behandling: 
Jan, Tina, Susanne og Bo genopstiller. Peter spørger Linda ift. opstilling. 

 
Til beretningen:  
Styrelsen for patientsikkerhed – sundhedstemaet 

Socialtilsynet  
Vi er socialpædagogerne  

Organisering 
Medlemsmødet i Silkeborg  
Ledelseskommissionen 

Lederpakken 
 

Fremtidigt arbejde: 
Vi er Socialpædagogerne ønske om dialog med medlemmerne, hvad skaber 
værdi for ledermedlemmer.  

Organisering 
OK 18 – lønpolitik 

Ønske om tættere samarbejde med andre ledersektioner  
 
Vedtægtsændringerne er godkendt. 

 
Der skal laves om i programmet: 

Vejledende tidsplan da generalforsamlingen ikke tager 2 timer 
Kan der gives mulighed for rundvisning – Jan finder ud af om det   
 

Beslutning: 
Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger. 

 



5.2 Kommuneledermøderne 
 

Bemærkning: 
Hvilke roller har vi hver især til møderne? 
Hvilken proces laver vi på selve dagen – hvilken af metoderne skal vi gøre brug 

af? 
Hvordan samler vi den viden op der kommer – der skal videreføres til GF? 

 
Til dette punkt bruger vi de bilag der var medsendt bestyrelsesmødet 28.11.  
 

Indstilling: 
Drøftelse af kommuneledermøderne og vi træffer de nødvendige beslutninger. 

 
Behandling: 
Bestyrelsesmedlemmerne fortæller om sammenfatningen på surveyen. 

Peter fortæller om ”Vi er socialpædagogerne”  
Der laves en proces på selve mødet der besluttes af mødelederne. 

Der vurderes om der skal deles noget af vores materiale ud. 
Der aftales lokalt hvem der har, hvilke roller på selve mødet.  
 

Beslutning: 
Besluttet som skrevet under behandlingen. 

 
 
 

6. Redegørelser og sager til orientering 
 

7. Eventuelt 

 
 
 
 

 
 


