
 

     Ref.: pts 

 
 

Dato:  27. november måned 2019 

      

Tid: kl. 09:00 – 13:00 (Kl. 12 – 13 Julefrokost) 

 

Sted: ”Glashuset” 

 Birk Centerpark 4 

 7400 Herning 

 

 

Indkaldte: 

Susanne Østergård 

Linda Nørgaard 

Tina Brandhøj Boel  

Bo Christensen 

Jan Therkelsen 

Peter Sandkvist referent 
 

 

 

Referat fra møde i ledersektionens bestyrelsen 
 den 27. november 2019 

 

 

1. Opfølgning på foregående mødes referat  
 
Bilag: 

1.1 Referat fra mødet d. 4. september 2019 
 

Bemærkning: 
Referatet er godkendt af deltagerne i mødet og er alene til eventuel opfølgning. 
 

Indstilling: 
Godkendes 

 
Behandling: 
Leder lønstrategien er vedtaget i kredsbestyrelsen. 

 
Beslutning: 

     
 

2. Godkendelse af endelig dagsorden  
 

Bemærkning: 



Eventuelle bemærkninger til dagsordenen kan fremføres her 
 

Beslutning: 
Under evt. på dagens møde drøftes andre aktiviteter i 2020. 
 

 

3. Gensidig orientering  
 
Bilag: ingen 

 
Bemærkning: 

Der er under punktet mulighed for at orientere om sager/aktiviteter, der kan 
have interesse for Sektionen. 
Der refereres som udgangspunkt ikke fra indlæg under punktet. 

 
Behandling: 

Sundhedsparadigmet er endnu en gang et tema på dette møde. 
 
 

4. Kredsen orienterer  
 
Bilag: ingen 
 

Bemærkning: 
Kredsformanden orienterer om aktuelle og for sektionen relevante aktiviteter på 

kreds og forbundsniveau. 
 
Behandling: 

 Pædagoguddannelsen skal evalueres i 2020 og der bliver arbejdet på 
mange fronter for at forfølge en styrkelse af den socialpædagogiske 

faglighed på uddannelsen. 
 Vi er i kredsen opmærksomme på, at lederne har en meget vigtig rolle 

ifm. at gøre ”vores” arbejdspladser til gode uddannelsessteder for de 

studerende når de er i praktik. I forbindelse med 
praktikvejlederkonference på VIA i Viborg, som Socialpædagogerne 

sammen med BUPL og uddannelsen arrangerer i april 2020, bliver derfor 
lederne også inviteret 

 Der er afholdt Bestyrelseskonference, hvor linjerne om det fremtidige 
arbejde efter den nylige generalforsamling er blevet lagt. Der er ikke 
længere en leder og derfor bliver det ekstra vigtigt at ledersektionens 

bestyrelse er opmærksom på de punkter på kredsbestyrelsesmøderne 
der har særlig lederinteresse. 

 Faglige selskaber har succes ift. sine konferencer. Vi skal have mere 
opmærksomhed på at faglige selskaber generelt og her er lederne på 
”vores” arbejdspladser vigtige ift. synlighed.  

 Socialpolitik – kort orientering om vores udspil ”sammen om en visionær 
og langsigtet socialpolitik”, der kan findes på sl.dk 

 Vi er Socialpædagogerne er i gang også i kredsen – hvad betyder noget 
for os medlemmer – hvad skaber værdi for medlemmerne. 



5. Sager til behandling/beslutning  
 
5.1 Socialpædagogernes lederunivers 
 

Bilag: 
5.1.1 Socialpædagogernes lederunivers - oplæg til drøftelse i LLU 

 
Bemærkning: 
Med udgangspunkt i vedlagte bilag ”Socialpædagogernes lederunivers – oplæg 

til drøftelse i LederLandsUdvalget” ønskes en lokal drøftelse af de skitserede 
spørgsmål. Dette med henblik på kvalificering af Susannes input på mødet. 

 
Indstilling: 
Drøftes 

 
Behandling: 

Fagligt selskab for ledere bør erstatte noget af det andet vi har for lederne. 
Hvis der skal være et fagligt selskab for leder skal der være en god 
sekretariatsbistand. 

 
Vi er ikke tilstrækkeligt gode til at synliggøre de aktiviteter vi allerede har. 

Har vi de rigtige aktiviteter når de aktiviteter vi har, ikke bliver brugt. 
  
Kan det være en løsning at lukke mere op for at alle landets ledere kan deltage 

i ”kredsgrænseoverskridende” aktiviteter. 
 

Hvordan kommer man ind i de uofficielle netværk……….Kan Socialpædagogerne 
være facilitator for dette?  
 

Synlighed – hjemmesiden skal gøres bedre for ledere.  
 

Beslutning: 
Et fagligt selskab for lederne er ikke vejen – vi skal optimere de aktiviteter vi 

har i forvejen. 
 
LLU/sekretariatet skal være behjælpelige med at organisere lokale aktiviteter.  

 
Ledersektionens bestyrelse i Midt- og Vestjylland bakker op om de forslag, der 

er lagt ud omkring lederuniverset om at lederne skal kunne deltage i aktiviteter 
på tværs af kredsgrænser. 

 

Bestyrelsen mener at synlighed via hjemmesiden generelt skal forbedres. 
”Medlemsgrupper” herunder lederne skal op øverst på hjemmesiden, der skal 

være en aktivitetskalender for ledere, der både indeholder lederaktiviteter og 
andre aktiviteter der har åbenlys lederinteresse. Løntabellerne, ny lovgivning og 
andet med åbenlys lederinteresse burde også være på ledersiden via et link. 

 
Peter sender bestyrelsens betragtninger videre til LLU. 

 



5.2 Generalforsamling 2020 
 

Bilag: 
5.2.1 Ledersektionens vedtægter 
 

Bemærkning: 
I henhold til Ledersektionen Kreds Midt- og Vestjyllands vedtægter § 4, stk. 2, 

skal sektionens generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. 
 
I lige år afvikles der ikke valg, hvorfor Generalforsamlingens dagsorden er som 

følger: 
 

1. Valg af dirigent  
2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse  
3. Valg af referent  

4. Valg af stemmetællere  
5. Beretning  

6. Indkomne forslag  
7. Ledersektionens fremtidige arbejde  
8. Eventuelt 

 
På sektionens møde d. 4. september foregik de indledende drøftelser i forhold 

til generalforsamlingens indhold, hvoraf følgende blev noteret til referatet: 
 Der skal i tilrettelæggelsen være fokus på et tema, der skaber mening og 

værdi for den enkelte leder.  

 Det vil være godt med mulighed for dialog med nogen, der har 
indflydelse til at ændre på det, der optager lederne (eksempelvis 

djøfisering, ”kontrol-helvede (tilsyn mv)). Eksempelvis Landspolitiker / 
fra KL / Benny Andersen. En slags opfølgning på mødet med 

paneldebatten nævnt ovenfor.  
 Det gør ikke den store forskel, hvor mødet geografisk placeres – det 

vigtige er indholdet.  

 Tidsmæssigt skal det forsat ligge i dagtimerne. 
Generalforsamling 2020 

Dato, tidsrum samt sted for generalforsamlingen 2020 fastlægges.  
 
Indstilling: 

Dato, tidsrum, sted samt tema for afvikling af Sektionens generalforsamling 
fastlægges. 

 
Behandling: 
 

 
Beslutning: 

Tilsynene på tværs – hvordan fungerer det sammen med Socialpædagogik. 
 
Der ønskes at arbejde videre med politikermøde(seneste referat) som et møde 

forud for generalforsamlingen. Det vil sige et møde, hvor socialtilsynet, 
styrelsen og arbejdstilsynet deltager. Evt. skal en fra vores centrale FU inviteres 



(Benny Andersen). Der besluttes at dette møde inkl. GF skal være et 
heldagsmøde.   

 
Mødedatoer 4. 16. 31.  marts i Herning – gerne på Kredskontoret. 
 

Susanne er backinggroup til programmet for GF 
 

Viborg ved Jan og Linda skal udforme cases ift. problemstillingen. I øvrigt er det 
alle andres opgaver at indsende cases, hvis de fremkommer. 

 

 
 

5.3 Møde i Lederlandsudvalget d. 4. december 
 
Bilag: 

 
Bemærkning: 

På Lederlandsudvalgsmødet d. 4. december skal udover punktet vedr. 
Socialpædagogernes lederunivers (denne dagsordens punkt 5.1) følgende 
punkter drøftes: 

o Drøftelse af udvalgets formål, arbejdsform og roller og opgaver 
o Evaluering af lederkonferencen 2019  

o Fokus på Lederlandsudvalgets rolle i det videre arbejde med 
evalueringen af pædagoguddannelsen 

 

Indstilling: 
Drøftes 

 
Behandling: 

Dagsorden er først indkommet i går derfor har det været svært at være 
ordentlig forberedt. Ledersektionens bestyrelse skal derfor overveje at vores 
møder skal ligge mindre end en uge før LLU møderne. 

  
Beslutning: 

Ledersektionen bakker op om indstillingerne. 
 

5.4 Planlægning af mødedatoer 2020 

 
Bilag: 

 
Bemærkning: 
Det er tidligere besluttet, at møder i den lokale ledersektion skal ligge forud for 

Lederlandsudvalgets møder. 
 

Lederlandsudvalget har fastlagt følgende møder i 2020: 
Onsdag, den 17. marts  
Tirsdag, den 26. maj (mødet udgør samtidig det koordinerende møde)  

Tirsdag, den 1. september 
Onsdag, den 4. november  

 



Ifølge vedtægterne for Socialpædagogernes landsdækkende ledersektion § 6, 
stk. 3 skal der i 2020 hverken afholdes Landsmøde eller landsdækkende 

lederkonference. 
Derfor foreslås følgende tider til Midt- og Vestjyllands møder i 2020: 
Onsdag d. 3. marts 9-12 

Tirsdag d. 12. maj 9-12 
Tirsdag d. 18. august 9-12 

Onsdag d. 21. oktober 9-12 
 
Tirsdag d. 26. maj er der planlagt med det årlige koordinerende møde i 

København, og det foreslås, at der allerede nu besluttes hvem i bestyrelsen, 
der skal deltage udover Susanne og Peter. 

 
Indstilling: 
Datoer for sektionens møder i 2020 fastlægges, og der udpeges en deltager 

udover Peter og Susanne til det koordinerende møde d. 25. juni 2020. 
 

Behandling: 
Dagsordenen til LLU kommer først 1 uge før mødets afholdelse derfor skal 
ledersektionens bestyrelsesmøder holdes 1 uge før LLU 

 
26. maj mødet kan – Bo, Linda, Tina kan ikke - Jan vil gerne deltage 

 
Beslutning: 
Kredskontoret udsender nye datoer evt. som Doodle. 

 
Jan deltager den 26. maj sammen med Susanne og Peter. 

 
Der oprettes en kalenderinvitation  

 
 

 

6. Redegørelser og sager til orientering 
 
Ingen 
 

 

7. Eventuelt 
Der skal på næste møde drøftes aktiviteter i 2020. 
 

Der er planlagt en fælleslederkonference med østjylland til den 9. september 
2020. 

 
 

 
 


