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Referat fra møde i ledersektionens bestyrelse 
 den 14. september 2021 

 

 

1. Opfølgning på foregående mødes referat  
 

Bilag: 
1.1 Referat fra mødet i ledersektionen d. 16. juni 2021 

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

 
Opfølgning: 

Intet 
 

2. Godkendelse af endelig dagsorden  
 

Bemærkning: 
Sektionsbestyrelsen godkender dagsordenen som den foreligger. 
 

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: 
Drøftet 
 

4. Kredsen orienterer  
 
Bilag:  
4.1 Ledelse i kompleksitet 2.0 

 
Bemærkning: 

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

Behandling: 
• To kredse et samarbejde – fokusområdet er driftsmæssigt administrativt.  

 
• Kommunal og regionsvalg 

 

• Lederlønsprojektet 
 

• Praktikvejlederkonferencer – der er mulighed for, at ledere deltager samt 
det er vigtigt ift. udviklingen af de gode praktiksteder. 

 

• Pædagoguddannelsen  
 

• Fra deltid til fuld tid 

 
 

5. Sager til behandling/beslutning  
 

5.1 Rekrutteringsudfordringer af socialpædagoger 
 
Bilag: 

5.1.1 Flere Socialpædagoger: veje til rekruttering 
5.1.2 Kredsbestyrelsens udkast til generalforsamlingens Fremtidige Arbejde  

   2021- 2023 (første punkt) 
 
 

 



Bemærkning: 
I forbindelse med den gensidige orientering på det seneste møde i sektionen d. 

16. juni 2021 blev de tiltagende rekrutteringsudfordringer af socialpædagoger, 
der er til stede i alle kommuner igen drøftet.  
Rekrutteringsudfordringerne er et stort og tiltagende problem og sektions-

bestyrelsen ønskede, at dette punkt dagsordensættes på nærværende 
sektionsbestyrelsesmøde (senest drøftet på sektionsbestyrelsens møde d. 16. 

marts 2021 – se referatet derfra). 
Det blev desuden besluttet, at punktet skal underbygges med bilag og evt. 
notater på aktiviteter, der kan være med til at forbedre rekrutterings-

mulighederne. 
 

I det vedlagte notat ”Flere Socialpædagoger: veje til rekruttering” beskrives 
rekrutteringsudfordringerne samt forbundets politik vedr. rekruttering, 
uddannelse og beskæftigelse (notatet er forsat under udarbejdelse). 

 
Med inspiration fra notatet og ud fra bl.a. nedenstående spørgsmål drøfter 

ledersektionsbestyrelsen på dette møde følgende: 
 

• Hvilke konkrete tiltag skal kredsen iværksætte? 

• Hvordan kan ledersektionsbestyrelsen understøtte de foreslåede tiltag? 
• Hvilke barrierer er der for at iværksætte tiltag / hvorfor sker det ikke 

allerede på arbejdspladserne? 
 
I Kredsbestyrelsens forslag til generalforsamlingens behandling af Fremtidigt 

Arbejde (bilag 5.1.2) er temaet, det første af tre punkter. 
Ledersektionen har med denne behandling af temaet stor mulighed for 

indflydelse på kredsbestyrelsens prioritering af indsatser efter generalforsam-
lingsvedtagelsen.  

 
Indstilling: 
Drøftes og sektionsbestyrelsen indstiller konkrete handlingstiltag 

kredsbestyrelsen og/eller kredskontoret. 
 

Behandling: 
Kan vi arbejde med at lave arbejdstilrettelæggelse på en anden måde, sådan at 
det bliver mere attraktivt? F.eks. flere ledighedsdage. 

 
Er det et godt sted at arbejde – er der en god vejleder til den studerende? 

 
Der er nogen studerende der siger at de ikke gider de ”tunge” borgere, det er 
for meget plejeopgaver. 

 
Ved vi, hvor mange socialpædagoger, der har forladt faget – kan vi finde en 

statistik for det? 
 
Hvordan får vi sundhedsdagsorden til at være en del af det socialpædagogiske 

arbejdsfelt? Kan vi opfordre til at dette kommer til at fylde mere på 
pædagoguddannelsen? 

 



Kan der arbejdes/eksperimenteres med længere arbejdspassager? 
Fagligheden er vigtig ift. rekruttering. Der, hvor der er flere faggrupper ansat, 

skal faglighederne styrkes, ved at der holdes monofaglige møder. Der skal være 
mulighed for ekstern og intern supervision. Der kan tilrettelægges 
kompetenceudvikling internt i forskellige genre – selvskadende, 

spiseforstyrrelser osv.  
 

Der er stor kompleksitet i rekrutteringsudfordringerne.  
 
Vi skal profilere vores borgere overfor de unge, sådan at de får lyst til at gå 

pædagogvejen. 
 

Flere timer i ansættelsen er med til at højne muligheden for at tiltrække 
medarbejdere. 
 

Et eksempel kan være ikke blot at kunne ansætte til et dagtilbud men at 
ansætte til kombinations-stillinger, hvor der også indgår døgnarbejde. 

 
Vi tænker meget traditionelt ift. arbejdstilrettelæggelse – kan vi være mere 
kreative/innovative? 

 
Hvordan spiller længere arbejdsdage ind ift. arbejdsmiljø, nedslidning og 

sikkerhed? 
 
Kan vi finde ud af om udbydelse af fuldtidsstilling sikrer flere ansøgere? 

 
Hvad er en attraktiv stilling – kan kredsen lave noget om det? 

 
Ved vi om socialpædagogerne ønsker fuld tid? 

 
Der bliver ved ansættelsessamtaler spurgt ind til arbejdsmiljøet – hvordan er 
det at være der. 

 
Hvad siger de unge om at arbejde på en attraktiv arbejdsplads. 

 
Hvordan præger vi pædagogisk assistenter til at uddanne sig til pædagoger? 
 

Beslutning: 
Hvad er fremtidens socialpædagoger – der er masser af socialpædagogik i 

pleje- og omsorgsopgaver – hvordan kan vi få dette ud? 
 
Vi skal spørge de unge på pædagoguddannelsen, hvad er en attraktiv 

arbejdsplads for dig? Holstebro, Viborg og Ikast – i samarbejde med de lokale 
ledere. 

 
Vi skal fortsætte vores branding af vores faglighed. 
 

Der skal fokus på vores vilkår når vi arbejder som socialpædagoger 
(arbejdsmiljø, arbejdstider) 

 



 
5.2 Ledernes fagforening 

 
Bilag: 
5.2.1 Servicedeklaration for ledere og mellemledere i Kreds MV 

5.2.2 Tematisering af indkomne forslag til lederlandsmødet (side 3) 
 

Bemærkning: 
Som opfølgning på Lederlandsmødet d. 18. maj i Fredericia drøftede og 
prioriterede sektionsbestyrelsen på sit seneste møde nedenstående to temaer 

til behandling på kommende sektionsbestyrelsesmøder. 
 

Det blev desuden besluttet, at det er vigtigt, at de to valgte temaer er med til 
at skabe relevans for lederne i kredsen og herigennem også har et 
organiserende øjemed.  

Herudover skal de valgte temaer kombineres med generalforsamlingens 
besluttede fremtidige arbejde. 

 
I prioriteret rækkefølge blev følgende temaer valgt: 

1. Lederens fagforening 

2. Ledernes arbejdsmiljø 
 

I henhold til prioriteringen på seneste møde skal temaet ”Ledernes fagforening” 
drøftes. 
Inspiration og retning for drøftelsen kan findes i de vedhæftede bilag samt 

nedenstående spørgsmål: 
• Hvordan kan organisationen blive mere tydelig, således at lederne har og 

får kendskab til de allerede eksisterende tilbud? 
• Hvilke nye tiltag ønsker sektionsbestyrelsen at indstille til behandling i 

kredsbestyrelsen? 
• Hvordan sikres, at tilbuddenes indhold balancerer på en fornuftig måde, 

så fagforeningen ikke udvikler sig til en udvidet HR-afdeling. 

 
Indstilling: 

Temaet drøftes og sektionsbestyrelsen beslutter en indstilling til kredsens 
ageren i forhold til temaet.  
 

Behandling: 
Kredsen kan/skal understøtte, hvor man kan gå hen hvis man har et 

ledelsesmæssigt spørgsmål (individuelle personalespørgsmål). F.eks. kunne 
kredsen henvise til lokale ledernetværk. 
 

Lederne er blevet mere tværfaglige. 
 

Er det vigtigt at lederne tager på en lederuddannelse, der kun henvender sig til 
Socialpædagoger?  
 

Det er vigtigt at man får et telefonisk opkald fra Socialpædagogerne? 
 



Kan vi henvende os til socialpædagogiske ledere, der lykkes med rekruttering – 
medlemsmøder?  

 
Der foreslås at kredsen er mere proaktive ift. at der etableres ledernetværk.  
 

De årlige lønforhandlinger er vigtige at få formidlet ud til ledermeldemmerne.  
 

Beslutning: 
De faldne bemærkninger bruges til de fremtidige indsatser. 

 

 
5.3 Mødeaktiviteter for lederne 2022 

 
Bilag: 
5.3.1 Referat fra generalforsamling i ledersektionen kreds MV d. 30/3-21 

  (punkt 7) 
5.3.2 Program for lederkonferencen 23. og 24. september 2021 (til inspiration) 

 
Bemærkning: 
I henhold til beslutningen under punkt 5.3 ved sektionens møde d. 16. juni skal 

mødeaktiviteterne tor 2022 fastlægges på dette møde. 
Hensigten hermed er, at aktiviteterne for ledere skal indgå i medlemsmøde-

kataloget. 
 
På mødet i juni blev det bl.a. muligheden for at arrangere medlemsmøder, der 

henvender sig til både ledere og basismedarbejder, drøftet. 
Såvel beslutningen om fremtidigt arbejde på generalforsamlingen i marts 

(punkt 7) som tema-prioriteringerne fra lederlandsmødet i maj bør indgå. 
 

Indstilling: 
Ledersektionen fastsætter temaerne for medlemsaktiviteter for 2022 rettet mod 
kredsens ledere. 

 
Behandling: 

Kan vi lave noget om rekruttering …… hvor der laves proces og deltagerne kan 
inspirere hinanden? Temaerne skal være sat på forhånd – f.eks. fuldtid, 
kompetenceudvikling, hvad er en attraktiv arbejdsplads, hvad er et godt 

praktiksted for studerende. 
 

Netværksdannelse - kan der bruges et møde, hvor de dannes? 
 
Der er ikke et ønske om at lave fællesmøder for ledere og basismedarbejder. 

  
Beslutning: 

Drøftet 
 

 

 
 

 



5.4 Lederlandsudvalget 
 

Bilag: 
 
Bemærkning: 

Næste møde i Lederlandsudvalgsmødet foregår d. 22. september (forud for 
lederkonferencen 23. og 24. september. 

Der er i skrivende stund ikke frigivet nogen dagsorden til mødet i Prepare. 
I umiddelbar forlængelse af lederlandsudvalgets møde, afvikles det årlige 
koordinerende møde med deltagelse af kredsformændene. 

 
Dagsordenen til de to møder drøftes, og det forventes, at disse frigives i 

Prepare senest på fredag d. 10/9-21. 
 
Indstilling: 

Dagsordenen til lederlandsudvalgsmødet samt det koordinerende møde d. 22. 
september drøftes. 

 
Behandling: 
Drøftet  

 
 

 
5.5 Fastlæggelse af mødedatoer for 2022 

 

Bilag: 
 

Bemærkning: 
På dette – årets sidste møde – fastlægges mødedatoerne for 2022. 

 
Herudover skal tidspunktet for sektionens generalforsamling fastlægges. Ifølge 
vedtægterne skal denne generalforsamling afvikles i første kvartal. 

 
Traditionen tro ligger sektionens mødedatoer ca. en uge før afvikling af 

lederlandsudvalgsmøderne, således at det er muligt for sektionsbestyrelsen at 
drøfte landsudvalgets dagsorden. 
Lederlandsudvalgsmøderne fastlægges på udvalgets møde d. 22/9 foreslås lagt 

på følgende datoer: 
Onsdag d. 30. marts 

Tirsdag d. 21. juni (med koordinerende møde) 
Tirsdag d. 13. september 
Onsdag d. 14.december 

 
Såfremt ovennævnte forslag godkendes af lederlandsudvalget på det 

kommende møde d. 22. september, foreslås følgende tidspunkter til afholdelse 
af møder i den lokale ledersektionsbestyrelse i 2022 (alle møder i tidsrummet 
09.00 – 13.00): 

Onsdag d. 23. marts 
Tirsdag d. 14. juni 

Tirsdag d. 6. september 



Tirsdag d. 6. december 
 

Sektionens generalforsamling foreslås afholdt mandag d. 28. eller tirsdag d. 29. 
marts 2022 
 

Indstilling: 
Sektionens mødetidspunkter for 2022 samt tidspunktet for afvikling af 

sektionens generalforsamling fastlægges. 
 
Behandling: 

Det er en udfordring at den samme ugedag bruges. 
 

Møderne ønskes at tidsfastsættes til 9-12 med morgenmad og uden frokost. 
 
Beslutning: 

Drøftet 
 

 

6. Afsluttende faste punkter 
 
6.1 Næste møde 

 
Bilag: 
 

Bemærkning: 
Som et nyt fast punkt på sektionens dagsorden drøftes punkter til det 

kommende møde i sektionsbestyrelsen. 
 
Indstilling: 

Drøftes 
 

Behandling: 
Lederlønsprojektet – gennemsnitsløn 

Pædagoguddannelsen – praktikkerne 
Fra deltid til fuldtid – hvordan er status/udvikling 
 

Beslutning: 
Emnerne medtages til kommende bestyrelsesmøder 

 
6.2 Eventuelt 

 

Behandling: 
 

Ingen bemærkninger. 


