
 
 

 

 

 

Indkald til kredsbestyrelsesmøde 
 

 

 

Dato:  3. juni 2021 

 

 

Tid: 9.00-12.00 

 

 

Sted: Kredskontoret Jættevej 50, 4100 Ringsted 

 

 

Indkaldte: Gitte Jensen, Ida Lehrmann, Mette Vibe Jørgensen, Kristina Fischer, Lotte Anhøj 

Henriksen, Kamilla Gundersen, Pia Laursen, Vibeke Hansen, Joan Skovgaard Rasmussen, Britt 

Agerlund, Karsten Stegmann, Rasmus Damgaard og Lene Kümpel.  

 

 

Afbud:  

Joan Skovgaard, Gitte Jensen og Mette Vibe Jørgensen. 

  



 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

 

Ekstraordinære punkter kan besluttes akut optaget på dagsordenen. Ligeledes kan forslag 

til punkter til senere bestyrelsesmøder oplyses her. 

 

Indstilling 

 

Til godkendelse 

 

Bilag 

 

Ingen 

 

Referat 

Ekstra ordinært punkt optages på dagsorden som punkt 9. Hvilken kriterier skal der være for 

at deltage i kredsens arrangementer, som leder, når leder ikke er medlem. 

KB drøfter punktet og kommer input. 

Med det punkt er dagsorden godkendt. 

 

1 A. Godkendelse af tidligere referat den 23. marts. 

Godkendt.  

 

 

 

 

Budget og regnskabsopfølgning 1. kvartal 2021 

 

Sagsfremstilling 

Kredsens økonomi og forbrug efter 1. kvartal gennemgås og drøftes. 

 

Indstilling 



Det indstilles, at kredsbestyrelsen drøfter og tager regnskabsopfølgning 1. kvartal til 

efterretning. 

Kredsbestyrelsen drøfter og beslutter, om der skal foretages budgetreguleringer. 

  

Bilag 

Ingen. 

Materiale omdeles på mødet 

Referat:  

Regnskabet er gennemgået og drøftet.  

KB beslutter at følge indstillingen. Regnskabet tages til efterretning. 

 

 

 

 

 

3.  Kredsens Nyhedsbreve 

 

Sagsfremstilling 

 

Kredsbestyrelsen vedtog i december 2020 en ny kommunikationsstrategi. Heraf fremgår det, 

at kredsen udgiver elektroniske nyhedsbreve. 

 

Kredsbestyrelsen besluttede i foråret 2020 at ophøre samarbejdet med Journalist Martin 

Hammer.  

 

Kredsbestyrelsen ønskede at forny nyhedsbrevene og besluttede, at kredsen skulle indgå 

aftale med en ny timelønnet journalist med kendskab til Socialpædagogerne, arbejdsområdet 

og gerne have lokalt kendskab. 

 

Det er nu lykkes at indgå aftale med journalist Maria Rørbæk. Vi kender Maria, da hun gennem 

en årrække har været journalist på Socialpædagogen, og kender derfor organisationen og 

arbejdsfeltet indgående. 

 

Læs mere om Maria: www.mariar.dk / www.facebook.com/mariaroerbaek 

 

Uddrag af kommunikationsstrategi:  

 

http://www.mariar.dk/
http://www.facebook.com/mariaroerbaek


”Nyhedsbrevet udgives elektronisk 4 gange om året. Nyhedsbrevene skrives primært af en 

timelønnet journalist ansat af kredsen og kredsens valgte. Nyhedsbrevene kan indeholde alle 

aktuelle og vedkommende forhold og temaer.  

Her er nogle få eksempler: 

 

Lokal information. 

Artikler fra medlemmer til medlemmer om fagligheden, arbejdsmiljøet eller løn og 

ansættelsesforhold på en arbejdsplads. 

Artikler om socialpolitiske forhold og spørgsmål og andre politiske temaer. 

Artikler om kredskontoret eller om de tillidsvalgtes arbejde – om arbejdstidssager mv. 

Artikler om overenskomstmæssige forhold – løn og arbejdsvilkår.  

Artikler/ indledninger om lokale forhold i kredsen, kalender og arrangementer.   

Artikler om fagligt spændende indhold”.  

 

 

Indstilling: 

 

Kredsbestyrelsen orienteres om aftale indgået med freelance journalist Maria Rørbæk. 

 

Bilag: 

 

Ingen 

 

Referat: 

KB er orienteret.  

 

 

 

 

 

4.  Opfølgning på Organiseringsprojekt/medlemsudvikling 

 

Sagsfremstilling 

  

Kredsbestyrelsen følger medlemsudviklingen tæt, og har ønsket at få en aktuel status. 

 

Indstilling: 

 

Kredsbestyrelsen drøfter medlemsudviklingen. 

 

Bilag: 

 

Medlemstal 2020 

Medlemstal 2021 

 

Referat: 



KB er drøftet medlemsudviklingen i Kredsen og kom med mulige input til fremtidige 

organiseringsindsatser.  

 

 

 

5.  Tillidsrepræsentanternes opgaver og kompetence 

 

Sagsfremstilling 

 

Kredsbestyrelsen har besluttet at revidere samarbejdsaftalen med kredsens 

tillidsrepræsentanter. I lighed med fællestillidsrepræsentanterne og 

hovedudvalgsmedlemmerne, har kredsbestyrelsen besluttet at udarbejde et papir der 

beskriver tillidsrepræsentantens opgaver og kompetencer.  

 

Der er nu udarbejdet et udkast. 

 

Indstilling: 

 

Udkastet drøftes og besluttes om muligt. 

 

Bilag: 

 

Udkast til beslutningspapir Tillidsrepræsentantens opgaver og kompetence 

 

TR samarbejdsaftale  

 

 

Referat: 

Udkastet er gennemgået og drøftet.  

KB er kommet med input til kvalificering af samarbejdsaftalen. 

Samarbejdsaftalen kommer på som punkt til næste KB møde. 

 

 

 

 

6.  Generalforsamling 2021 

 

Sagsfremstilling 



 

Kredsens generalforsamling 2021 afholdes d. 5. oktober.  

 

Vi skal på nuværende tidspunkt påbegynde forberedelserne omkring det praktiske, tænke de 

første tanker vedrørende beretning og indhold på GF. 

 

Indstilling: 

 

Kredsbestyrelsen drøfter Torben Jensen prisen. Skal den nytænkes?  

 

Kredsbestyrelsen giver de første input til beretningen. 

 

Kredsbestyrelsen tager stilling til forplejning, tidsramme mv. 

 

På generalforsamlingen 2021 foretages der valg til alle valgte poster i kredsen. 

Kredsbestyrelsen kan her komme med de første tilkendegivelser i forhold til valg og genvalg 

mv. 

 

Bilag: 

 

 

Referat: 

KB har drøftet Torben Jensen prisen. Der er enighed om, at KB vil have en pris. Kriterierne for 

indstillingen skal gøres tidssvarende og i år skal faglighed være en del af kriteriet. Kriterierne 

til prisen skal kunne ændres fra år til år. Prisen skal bidrage til den socialpædagogiske 

faglighed. Lene, Rasmus og Karsten laver et udkast til et mere moderne udtryk af prisen.   

KB giver input til beretningen. Ligeløn, deltid til fuldtid. Familiepleje området, OK 21, Corona, 

organiseringen, faglighed, kommunevalg 21, uddannelsen, kongresbeslutning og udmøntning 

af beslutningen, temaaften, medlemsaktiviteter i kredsen, ledersektionen, seniorsektionen, KB 

arbejde, samarbejde med Absalon, arbejdsmiljø kongresbeslutning, faglighedsdagsorden og 

arbejdsmiljø tilstrækkelighed, ressourcer og kompetencer, uddannelseskrav, værdi i medlems-

skabet af Socialpædagogerne Midtsjælland, tidspunktet for afholdelse af temaaften. 

KB har taget stilling til forplejning. KB vil gerne have at Cafe Ingeborg (Ringsted) leverer 

maden, emballeret i portionsanretninger. 

Flere I KB tilkendegiver deres kandidatur til GF.  

Det politiske hold Lene, Rasmus og Karsten tilkendegiver deres kandidatur til GF.  

GF bliver, hvis det er muligt, afholdt i kredsens egne lokaler fra Kl. 16.30 – 21.00. 

 

 

 

 



7.  Hovedbestyrelse dagsorden: HB d. 9. juni. 

 

Sagsfremstilling 

HB dagsorden drøftes 

Indstilling: 

Kredsbestyrelsen kommer med input til hovedbestyrelsesmedlemmerne 

Bilag: 

HB dagsorden 

Referat: 

Gennemgået og drøftet. 

 

 

 

8. Politisk orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Ligeløn og trepartsforhandlinger: Karsten 

Pædagoguddannelsen: Socialpædagogernes udspil til en styrket pædagoguddannelse: Lene 

Personalesammensætning på det socialpædagogiske arbejdsområde: Lene 

 

Indstilling: 

Orientering og drøftelse 

 

Bilag: 

Trepartsforhandlinger skal skabe ligeløn 

Tal og fakta vedr. pædagoguddannelsen 

Styrket Specialisering – ”two page” 

Uddannet personale i kommuner i Kreds Midtsjælland 

 



Referat: 

KB er blevet orienteret og drøftet punktet om ligestilling. 

Følgende Punkter er udsat:  

Tal og fakta vedr. pædagoguddannelsen 

Styrket Specialisering – ”two page” 

Uddannet personale i kommuner i Kreds Midtsjælland 

 

 

 

9.  Leders deltagelse, som ikke er medlem, ved arrangementer i Kreds 

Midtsjælland 

 

Sagsfremstilling 

KB skal drøfte leders deltagelse i kredsens medlemsarrangementer, som ikke er medlem af 

Socialpædagogerne.   

Indstilling: 

 

Bilag: 

 

Referat: 

Punktet er udsat til næste møde 

 

 

 

10. EVT. 

Følgende punkt vil gerne optages på kommende møde: Æresmedlemmer ved 40 års 

medlemskab. 

 

 


