
 

 

 

Bestyrelsesmøde i seniorudvalget 

onsdag den 6. november 2019 kl. 9.30 

Birk Centerpark 4, 7400 Herning. 

 

Mogens Jepsen var fraværende. 

Peter Sandkvist deltog første time. 

 

Dagsorden: 

Valg af referent. 

Peter kan orientere om hvad der sker i Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland for tiden. 

(Generalforsamling) 

Betty har modtaget 2 breve, som sendes ud til kollegaer, som holder med at arbejde. 

Vi har 2 møder om året, (var aftalt fra starten). Er der brug for 1-2 møder om året? 

Transport til møder i Faglig Seniorer? 

Årsmøde i 2020 økonomi? Holdes på Sjælland. 

Vores program for 2020. (Økonomi?) 

Vores årsmøde den 19. februar 2020. 

Julefrokost: 

- Leo Skåning fortæller om sin opvækst på Vesterbro. 

- Maden. 

 

Referat: 

Lisbeth bød velkommen og gav ordet til Peter. 

 

Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland har afholdt generalforsamling.  

Peter har fra flere sider fået tilbagemeldinger om, at det var en god generalforsamling med rigtig god 

stemning. Det kan vi i seniorudvalget helt tilslutte os. Der måtte gerne være lidt mere debat efter 

beretningerne. Det er altid godt med en god dialog omkring vores arbejde. 



 

Pædagoguddannelsen skal evalueres i 2020. Blandt seniorudvalget var der ønske om, at uddannelsen i 

højere grad specialiseres til de ret forskellige job og opgaver, som socialpædagogerne i dag varetager. 

Peter præsenterede Socialpædagogernes bidrag til den nye socialpolitiske retning for Danmark og uddelte 

SL`s ”Sammen om en langsigtet og visionær socialpolitik”.  

I kredsen arbejder de for tiden med forskellige projekter. Bland andet ”Vi er socialpædagoger”. 

Lisbeth: Faglige Seniorer sender kun invitationsmail til formanden og forventer, at formanden sender videre 

til samtlige medlemmer. 

Anders Ole Andersen er valgt til vores repræsentant i Faglige Seniorer. 

I 2020 vil vi afholde møder i maj og sep./okt.  

Årsmøde for Seniorer afholdes på Sjælland i 2020. Hvordan er vores økonomi ved deltagelse i årsmødet? 

Seniorudvalget laver en økonomisk oversigt over, hvordan pengene bruges. 

Program for 2020 afsluttes og vil blive sendt til medlemmerne før jul.  

Vi drøftede økonomien ved vores årsmøde den 19. februar 2020. Vi deler udgifter til foredragsholder med 

BUPL og vores medlemmer får en let frokost. 

Økonomien ved vores arrangementer. Vi fastsætter prisen til de faktiske udgifter til entre, mad og et lille 

tillæg for evt. udgifter. 

Vi fordelte bestyrelsens opgaver til julefrokosten og valgte menuen. 

Ved vores julefrokost vil Leo Skåning give os et indblik i, hvordan det var at vokse op på Vesterbro, da han 

trådte sine barnesko der. 

 

Referent: Betty Ringgaard. 

  

 


