
Referat fra Bestyrelsesmødet den 17. marts 2016 

Tilstede: Lars Mødekjær, Niels Ryg Olsen, Conni Katz, Mogens Vestergaard, Tina Carlsen, Christina Petersen, 
Rita Slangerup, Michel Kikkenborg, Marlene Nielsen, Britt Krik, Morten Schuster, Lars Petersen og  
Betina Skovby (referent) 
 
Dagsorden: 

1. Nyt fra kredskontor og bestyrelsesmedlemmer 
2. Klage fra et medlem 
3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde. Herunder diskussion vedr. politisk aktivisme og nyt om 

antiracisme demonstrationen den 19. marts. 
4. Status på VelfærdsallianceDK 
5. Status på Socialpædagogerne i Fremtiden. Faglighedsprojektet og udviklingen på AMR området 
6. Masterplan – der eftersendes opdateret version i starten af næste uge, med forslag til 

formuleringer i nogle af hullerne i planen. 
7. Eventuelt 

 

1. Nyt fra kredskontoret og bestyrelsesmedlemmer 

Lisa er blevet opereret og alt er gået godt. Lisa er sygemeldt de næste par måneder. 

Evalueringssamtale med den nye konsulent Flemming i prøveperiode. Det går rigtig godt, alle er 

tilfredse og Flemming er kommet godt ind i det hele. 

Personalemesse den 3. maj med alle SL medarbejdere fra hele landet på Nyborg strand.  

Lars M. passer telefonen den dag. 

 

Mogens stopper den 31.7-2017. Thomas fra Blindenetværket bliver til den tid ny FTR og overtager 

Mogens´ opgaver. 

Byggeriet i Gentofte bliver langt dyrere end først antaget. 

 

Gentofte skal til at gennemskrive MED-aftalen, når den er skrevet sendes den til bestyrelsen. 

Der er kampvalg til TR på Bank-Mikkelsensvej 20-28, hvor der gennemføres elektronisk afstemning. 

 

I Gladsaxe er Tonie Hansen blevet Forstander for hele §108 området og Torben Nielsen er blevet 

det for §107 og §85. Der venter nogle store udfordringer i den store ombygning, hvor der også skal 

reduceres i pladser.  

 

Der er generalforsamling den 13.april i PKA. Meld ind til de delegerede, hvis der er emner der skal 

med. 

 

Jette Lundgaard har afskedsreception den 29.april. Der er valgt ny Forstander uden at stillingen har 

været opslået. 

 

Tilbud fra LO Hovedstaden om eksponering 1. maj i Fælledparken på storskærm. 

Det koster 20.000 for 8 lydløse sekvenser af 60 sekunder eller 5 sekvenser med tale for 

socialpædagogiske statements til at vise 1.maj 2016. FU har været uenige om, hvad der skal 

besluttes og derfor skal beslutningen tages i bestyrelsen, også fordi det overskrider FU normale 

økonomiske beføjelser. 

Bestyrelsen er enige i, at tanken droppes – vurderingen er, at udbyttet vil være for småt. 



 

2. Klage. 

Der er udsendt et bilag omkring sagens indhold og Britt er i dialog med både HK og Røde Kors.  

Der har været en misforståelse mellem kredsen og SLC omkring hvem som har ansvaret for 

sagsbehandlingen, hvilket naturligvis er meget beklageligt og vi forstår godt frustrationen hos 

medlemmet. 

Der arbejdes på at få afklaret de hængepartier der er i 2014/15 og frem til nu. Der er møde den 

29.marts og hvis ikke der kommer noget ud af det, skal der overvejes den fremadrettet proces.  

Der bliver svaret på klagen, at bestyrelsen bakker op om medlemmets klagepunkter. 

 

 

3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde.. 

Der er demonstration den 19. marts om antiracisme, men da Jens ikke er her, venter vi med den 

del. 

Vi skal overveje hvilke aktiviteter og initiativer vi vil forbindes med og være selektive i vores valg. Vi 

bør nok have en diskussion om, vi burde, turde være mere politiske. Vores arbejdsområde dækker 

meget bredt og derfor kan vi lægge os i en masse spor. 

Vi beslutter at forberede os lidt bedre til en temadiskussion på næste bestyrelsesmøde.  

FU laver et oplæg. 

 

4. Status på velfærdsalliancen. 

Der har været demonstration foran KL huset den 9. marts og i Aalborg den 10. marts.  

Udtalelse godkendt og vedtaget i LO hovedstaden om, at man går aktivt ind i alliancen for også at 

brede ud i andre kommuner end København. 

Lars og andre gode kræfter har skrevet et indlæg til lokalaviser i kommunerne, som lige skal tvistes 

med et lokalt islæt, så de vil bringe det. 

Vi har kun kendskab til ganske få kommuner, der har skrevet under på det initiativ som Ballerup 

kom med. 

 

Lokale aktiviteter er planlagt til den 12. maj i alle kommuner, foran rådhusene.  

FTR gruppen skal have en melding herfra. 

Tr-gruppen skal på mødet den 7. april opfordres til at gå ind i det. 

AE har lavet et notat som beskriver konsekvenserne i de enkelte kommunerne – det sendes ud til 

alle. 

Den 5. april er der Alternativt kommunalt topmøde i Odense. Vi udbyder ca. 10 pladser til 

delegation og TR gruppen og betaler frikøb og transport. 5 bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet 

at de ønsker at deltage. 

 

Skal vi stilles os til rådighed på kontaktudvalgene? Den beslutning lægges i FU. 

 

5. Status på Socialpædagogerne i fremtiden. 

Projektet: Udvikling af AMR-området: 

Der er udfordringer med at lave en registrering der hvor AMR er fra en anden faggruppe. 

SL´ system kan ikke tydeliggøre hvilke medlemmer som er dækket ind af AMR´ er som IKKE er 

medlem af SL, har Lars M fået at vide. Lars P mener at systemet er opgraderet til at kunne se netop 

dette. Der følges op på dette. 



Projektet skulle have været stoppet 25. maj, men er nu forlænget til sommerferien, uden at det dog 

berører økonomien.  

 

Faglighedsprojektet: 

1.runde løb af stablen i mandags, hvor en udviklingsgruppe var inde og tale om: 1. Hvilke andre 

faggrupper man samarbejder med. 2. Hvordan kan vi diskuterer vores faglighed med os selv.  

3. Hvordan kan vi diskuterer og formulere socialpædagogisk faglighed over for ledere med andre 

fagligheder. 

8.-20.april laves der testarbejde i udviklingsgruppen.  

1. juni er der op følgende workshop, og herefter skal styregruppe læse og kommentere, så der 

inden sommerferien foreligger et dialogredskab, som alle kan bruge fremadrettet. 

 

 

6. Masterplan. 

Der er tilføjet flere ting, som ER skrevet ind i det medsendte bilag. Bestyrelsen skal tage stilling til, 

om de tilføjelser der er skrevet ind, dækker det der er talt om tidligere: 

 

Kongres-tilføjelsen:  

Hvis eventuelle forslag skal have gang på jorden, er det nu vi skal begynde drøftelserne og arbejdet. 

 

Medlemsopringninger:  

Vi synes egentlig, at det er en god idé og erfaringerne er rigtig gode. Problemet er blot, at der har 

været for få som ville deltage, når det kom til stykket. Dataindsamlingen har ikke været brugt så 

målrettet, ud over tilbuddet om, at man kunne blive ringet op af en sagsbehandler kort efter. 

Bestyrelsen beslutter at medlemsopringningerne fortsætter, men med temaer, 2 gange årligt efter 

et bestyrelsesmøde, som så begynder senere. FU beslutter hvornår medlemsopringninger skal være 

og temasætter indholdet. 

 

Samarbejde på tværs: beslutningen er taget tidligere på mødet om, at dette skal drøftes på næste 

bestyrelsesmøde, da vi skal tage stilling til hvor politiske vi skal være. 

 

Tillidsambassadør: Arbejdet med OAO er i gang og der er en bruttoliste over evt. arbejdspladser 

som vil indgå. 

 

Socialpædagogernes dag: 

Arbejdsgruppen har mødtes i dag og besluttes følgende: Dagen rykkes til den 13. oktober med 

tema ”Socialpædagogerne i fremtiden” set i et Sociologisk, filosofisk og ideologisk perspektiv. 

Gruppen arbejder på at invitere bl.a. Uffe Elbæk. 

 

7. evt. 

Rita spørger til om kredsene giver TR´erne gaver? Det er op til de enkelte kredse, hvad der gives. 

 

I Gentofte tager man op hvilket styringsparadigme der er gældende. 

 



Britt har haft noget på sin Facebook-profil om ”Odins engle”. Det blev fremhævet på sidste 

bestyrelsesmøde i en diskussion, uden at Britt var forberedt på det og uden at Britt fik ulighed for 

at forklare hendes udgangspunkt for at have slået artiklen op.  

Tag det op fremover med den det omhandler. Facebookopdateringer/delinger skal overvejes, da 

grænsen mellem at være privat og politisk er svær og der er set flere eksempler på, at ting 

misforstås eller bliver slået klodset op. 


