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Referat fra møde i ledersektionens bestyrelse 
 den 16. marts 2021 

 

 

1. Opfølgning på foregående mødes referat  
 

Bilag: 
1.1 Referat fra mødet d. 19. januar 2021 
 

Bemærkning: 
Referatet er ikke tidligere godkendt af deltagerne i mødet  

 
Opfølgning: 
Ikke noget fra referatet der ønskes opfølgning på. 

 

2. Godkendelse af endelig dagsorden  
 
Beslutning: 

Godkendt 
 

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: 

 
 

4. Kredsen orienterer  
 

Bilag: ingen 
 
Bemærkning: 

Kredsformanden orienterer om aktuelle og for sektionen relevante aktiviteter på 
kreds og forbundsniveau. 

 
Behandling: 
Orienteringen blev taget til efterretning 

 
 

 

5. Sager til behandling/beslutning  
 

5.1 Generalforsamling 2021 
 
Bilag: 

5.1.1 Indkaldelse til generalforsamling 2021 
5.1.2 Kongresbeslutning – Sammen former vi det gode arbejdsmiljø 

5.1.3 Referat fra sektionens generalforsamling 9. september 2020 
 
Bemærkning: 

Den årlige generalforsamling i den lokale ledersektion er fastsat til tirsdag d. 
30. marts 2021. 

 
Følgende underpunkter skal behandles: 

1. Kandidater til valg (i henhold til vedtægterne konstituerer 

sektionsbestyrelsen sig selv ved det førstkommende bestyrelsesmøde 
efter generalforsamlingen) 

2. Input til temaer i beretningen 
3. Formulering af Fremtidigt Arbejde for 2021 (opfølgning på temaerne fra 

den udskudte generalforsamling i september 2020) 
4. Temadrøftelsen om ledernes arbejdsmiljø (der er kontakt til eventuel 

oplægsholder). 

 
Punkterne drøftes, og der træffes de nødvendige beslutninger 

 
Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning. 



 
Behandling: 

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille. Dog giver 
Susanne Østergård udtryk for at hun ikke ønsker at fortsætte som formand 
såfremt hun modtager genvalg. 

 
Den nuværende bestyrelse forudser at det kan blive vanskeligt at besætte 

formandsposten efter valget. 
 
Der er enighed i bestyrelsen om at der ikke er gået lang tid siden sidste 

generalforsamling og derfor kan og bør beretningen fra sidst ”genbruges”. Med 
tilføjelser om at det har været et udfordrende år at være leder i da meget af 

ledelsesarbejdet har handlet om at ”drifte” og bruge mange timer på arbejde. 
 
I forhold til fremtidig arbejde er der enighed om at følgende 3 områder skal 

vægtes 1. lederopgaverne efter Corona 2. kredsen skal arbejde med at 
synliggøre os overfor lederne 3. Ledernes arbejdsmiljø/arbejdsvilkår. 

 
Beslutning: 
De faldne bemærkninger medtages i udarbejdelse af de forskellige emner og 

dele der skal udføres i forbindelse med generalforsamlingen. 
 

 
5.2 Lederlandsmødet d. 18. maj i Fredericia 
 

Bilag: 
5.2.1 Indbydelse til lederlandsmødet d. 18/5-21 

 
Bemærkning: 

Som bekendt afholdes der lederlandsmøde i Fredericia tirsdag d. 18. maj 2021. 
 
Landsmødet er sektionens øverste myndighed og forum for erfaringsudveksling, 

koordinering og udvikling af lederpolitik og lederfaglige spørgsmål.  
På landsmødet træffes beslutninger om initiativer i forhold til 

Socialpædagogernes Landsforbund, arbejdsgivere, andre organisationer m.fl. 
 
På dette sektionsmøde drøftes, hvorvidt ledersektionsbestyrelsen i Kreds Midt- 

og Vestjylland ønsker at fremsende forslag til behandling på Landsmødet. 
 

 
Indstilling: 
Drøftes 

 
Behandling: 

 
Beslutning: 
Der er ikke forslag fra ledersektionen i Midt- og Vestjylland, der skal 

fremsendes til behandling på landsmødet.  
 

 



 
5.3 Servicedeklaration for ledere 

 
Bilag: 
5.3.1 Servicedeklaration for ledere 

 
Bemærkning: 

På Kredsbestyrelsens møde d. 29. januar 2021 blev ny servicedeklaration for 
ledere vedtaget. 
I forhold til den udgave som ledersektionen behandlede på sit møde d. 25. 

august 2020 er der foretaget enkelte rettelse – først og fremmest af redaktionel 
karakter. 

Den vedtagne servicedeklaration vedlægges til orientering. 
 
Servicedeklarationens krav og forventninger til de lokale sektionsbestyrelses-

medlemmer drøftes. 
 

Indstilling: 
Til orientering og drøftelse 
 

Behandling: 
 

 
Beslutning: 
Servicedeklarationen blev taget til efterretning. 

 
 

5.4 OK21 resultatet 
 

Bilag: 

5.4.1 Det betyder OK21 for dig, som er leder (sl.dk) 

 
Bemærkning: 

På mødet tager vi den første drøftelse af overenskomstens resultater.  
 

Hvad er sektionsbestyrelsens holdninger til resultatet? 
Hvilken indflydelse har resultatet på sektionens kommende beslutninger – eks. 
Kredsens lønstrategi for ledere? 

 
Skal ledersektionen være udfarende i forhold til urafstemningen med henblik på 

at sikre en høj stemmeprocent – også blandt ledere? I givet fald hvordan? 
 
Indstilling: 

Drøftelse 
 

Behandling: 
OK -21 resultatet blev i fællesskab gennemgået. 
  

Beslutning: 
Drøftet 

https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2021/03/det-betyder-ok21-for-dig-som-er-leder/?utm_campaign=Ledernyt%3A%20Det%20betyder%20OK21%20for%20dig%20%7C%20Leder%20i%20praktik%20%7C%20Podcast%20om%20tv%C3%A6rfaglig%20ledelse&utm_medium=email&utm_source=newsletter


 
5.5 Drøftelse af udfordringer i forhold til rekruttering af uddannede 

socialpædagoger. 
 

Bilag: 

5.5.1 Notat: Tal og fakta vedr. pædagoguddannelsen 
 

Bemærkning: 
Flere af Kredsens ledere og tillidsrepræsentanter har gennem de senere år 

tilkendegivet, at det opleves mere og mere vanskeligt at rekruttere uddannede 

socialpædagoger til ledige stillinger.  

Der opleves eksempelvis, at når der opslås ledige stillinger, så ses der ikke 

mange uddannede pædagoger blandt ansøgerne. Disse tilkendegivelser er først 

og fremmest – men ikke kun – kommet fra voksen handicap arbejdspladserne.  

Sektionsbestyrelsen drøfter temaet ud fra de eventuelle rekrutterings-

problemer, som sektionsbestyrelsens medlemmer selv oplever – dels på egen 

arbejdsplads dels i kommunen generelt. Herud over drøftes hvordan, man på 

den enkelte arbejdsplads / i kommunen løser eventuelle nuværende 

rekrutteringsudfordringer. 

Bilaget, ”Notat: Tal og fakta vedr. pædagoguddannelsen”, der er vedlagt 

punktet, er udarbejdet i forhold til arbejdet med etablering af en 

socialpædagogisk uddannelse. På trods heraf kan bilaget bidrage som faktuel 

baggrundsviden til rekrutteringsdrøftelsen. 

Kredsbestyrelsen drøfter temaet på sit kommende møde d. 19. marts 2021 og 

ledersektionens pointer fra nærværende drøftelse vil indgå heri. 

Indstilling: 

Drøftes 

Behandling: 

Ledersektionens bestyrelse anerkender, at der er rekrutteringsudfordringer. 

Dette er et meget sammensat område, og rekrutteringsudfordringerne skyldes 

derfor flere årsager. Ledersektionen peger på de indlysende årsager som lav 

ledighed, og at der nu for alvor er gang i, at den ældre generation 

socialpædagoger, der forlader arbejdsmarkedet, er større, end den yngre 

generation der bevæger sig ind.  

Ledersektionen oplever også at det på det socialpædagogiske område kan være 

svært at udtage de rigtige til samtaler, idet mange af de nyuddannede ikke helt 

kender området så godt, som man kunne ønske – vi bør som ledere overveje 

om for-samtaler kunne være en vej frem. 



 

Vi skal udnytte, at der er flere uuddannede på vores arbejdspladser, og her vil 

der være gode muligheder at arbejde for, at vi går fra ufaglært til faglært og 

bruger mulighederne for at merituddanne.  

Beslutning: 

Drøftet 

 


