
 
 

 

 

 

Referat af kredsbestyrelsesmøde 
 

 

 

Dato:  30. november 2021 

 

 

Tid: 9.00 – 15.00  

 

 

Sted: Kredskontoret Jættevej 50 4100 Ringsted 

 

 

Indkaldte: Gitte Jensen, Kristina Fischer, Lotte Anhøj Henriksen, Kamilla Gundersen, Vibeke 

Hansen, Joan Skovgaard Jørgensen, Britt Agerlund, Dorthe Grøndahl Westh, Mai Helgesen, 

Pernille Bech Nielsen, Karsten Stegmann, Rasmus Damgaard, Lene Kümpel.  

 

 

Afbud: Pernille Bech Nielsen og Gitte Jensen. 

 

  



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 

Punkt på vej: Temadrøftelse og beslutning af aktivitet vedr. ”den organiserende TR”. Herunder 

tiltag omkring studerende. Forslag fra kongrestemakonferencen 

Bilag 

 

Referat 

Godkendt 

 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 25.10.21 

 

Sagsfremstilling 

Referatet fra seneste møde godkendes endeligt. Kredsbestyrelsesmedlemmer bedes reagere, 

når referat udsendes, hvis der er spørgsmål, rettelser eller tilføjelser, hvorefter revideret 

referat kan udsendes. 

 

Indstilling 

Til godkendelse 

 

Bilag 

Referat af d. 25.10.21 

Referat 

Godkendt 



3. Lukket møde 

 

Sagsfremstilling  

Under dette punkt kan behandles sager, hvis kredskontoret, politisk afdeling, hovedbestyrelsen 

eller enkeltstående kredsbestyrelsesmedlemmer ønsker en sag drøftet eller besluttet i et 

fortroligt rum. 

 

Der er således referatforbud, mundtligt og skriftligt, indtil kredsbestyrelsen træffer anden 

beslutning, her under evt. direkte refererer en beslutning i referatet. 

 

Indstilling 

d.d. ingen kendte punkter. 

 

Bilag 

Omdeles hvis relevant. 

 

Referat 

Intet til punktet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Kongresbesluttede politikpapirer  

 

Sagsfremstilling 

Den nye kredsbestyrelse gennemgår og drøfter Socialpædagogernes kongresbesluttede 

politikpapirer fra 2012 og frem. 

Hensigten er, at vi får en fælles indsigt i det politiske fundament vi i organisationen arbejder 

ud fra. 

 

Indstilling 

 

Til drøftelse 

 

Bilag 

 

Kongres 2012: Socialpædagogerne i Fremtiden 

Kongres 2014: Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi 

Kongres 2016: Synlig og proaktiv - i dialog med beslutningstagerne og ud på arbejdspladserne 

Kongres 2018: Vi er Socialpædagogerne 

Kongres 2020: Sammen former vi det gode arbejdsmiljø 

 

Referat 

Gennemgået og drøftet. 

 

 

5. Politisk konsulent i Kreds Midtsjælland 

Sagsfremstilling 

I kreds Midtsjælland har vi gennem en årrække haft fokus på synlighed og styrkelse af den 

politiske interessevaretagelse.  

Det er primært kredsens valgte og tillidsvalgte der varetager den politiske 

interessevaretagelse. Med ønsket om at gøre mere og arbejde mere målrettet i 

interessevaretagelsen, har det over tid været et ønske at få sekretariatsbistand i form af en 

politisk konsulent.  

Konsulenten vil eksempelvis kunne overvåge politiske dagsordener, skrive presseindlæg, 

udkast til politikpapirer mv.  

Vi er nu i den situation, hvor kreds Østjylland har tilbudt at dele deres politiske konsulent med 

os. Vi har mulighed for at have konsulenten 1 dag om ugen, eller det der svarer dertil. 



Omkostningerne vil være som følger: 

Løn i en time: 355kr 

Løn en dag på 7 timer: 2485kr 

Løn 4 dage på en mdr.: 9940kr 

Udgangspunktet er, at en sådan aftale i første omgang skal gælde for et år. 

        

Indstilling 

Det indstilles at kredsbestyrelsen drøfter hvilken værdi en politiks konsulent kan skabe for 

kredsen. 

Kredsbestyrelsen træffer beslutning om hvorvidt vi skal takke ja til muligheden. 

I så fald indstilles det, at kredsbestyrelsen evaluerer værdien af at have en politisk konsulent i 

4. kvartal 2022. 

Bilag 

 

Referat 

KB har drøftet og indstillingen er godkendt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Budget og regnskabsopfølgning 3. kvartal 2021 

 

Sagsfremstilling 

Kredsens økonomi og forbrug efter 3. kvartal gennemgås og drøftes. 

 

Indstilling 

Det indstilles at kredsbestyrelsen drøfter og tager regnskabsopfølgning 3. kvartal til 

efterretning. 

Kredsbestyrelsen drøfter og beslutter om der skal foretages budgetreguleringer. 

  

Bilag 

Materiale omdeles på mødet 

 

Referat 

Regnskabet er taget til efterretning. Ingen budget regulering.  

 

7. Kommunal og regionsvalg  

 

Sagsfremstilling 

Kreds Midtsjælland har sammen med de øvrige kredse og forbund haft fokus på andelen af 

uddannede på socialpædagogiske tilbud. Under parolen faglighed forandrer liv, har vi formidlet 

fakta om manglen af faglært personale, formidlet nødvendigheden af flere uddannede på 

området for at løfte kvaliteten. I den sammenhæng har vi lanceret et uddannelseskrav. Vi 

mener at det skal fagligt begrundes hvis der ansættes andre (nødvendige) fagligheder i 

socialpædagogiske tilbud/indsatser. 

I Midtsjælland har vi været medarrangører på valgmøder i FH fællesskabet. Vi har talt om 

faglighed, rekruttering og fastholdelse, arbejdsmiljø og kernevelfærd mv. 

Vi har sendt lige omkring 250 mails til opstillede politikere med fakta ark, notat om mulige 

veje til rekruttering og mulig løsning via merit, til at få flere faglærte og dermed løfte 

kvaliteten i tilbuddene. 

Vi har fået stor respons på vores ”breve”. Responsen er, at det er skræmmende tal, vigtig 

viden, noget der skal gøres noget ved mv. Nu er det vores opgave at følge op og arbejde for, 

at de nyvalgte adopterer og dagsordensættes vores dagsorden.  



Vi har kommunikeret på Facebook og i de lokale aviser med annoncer ugen op til valget. 

I forhold til tv2 øst og Lorry, så har de ikke reageret på vores henvendelse om at interessere 

sig for det sociale område i valgprogrammerne på kanalerne  

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Bilag 

Eksempel på avisartikel 

Fakta ark – kredsens kommuner 

Notat – veje til rekruttering af flere Socialpædagoger 

Udgifter til Meritpædagoguddannelse  

Eksempel på brev/mail til politikker 

 

Referat 

Indstillingen er drøftet og det vurderes, at indsatsen har skabt gode muligheder for det videre 

politiske arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. HB dagsorden 

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen kommer med input til hovedbestyrelsesmedlemmerne. 

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Bilag 

HB dagsorden 

Forslag til revideret TR cirkulære 

TR Indsats A-B-C-D (4 bilag) 

Deltidsproblemet 

Fakta om deltid 

Rekrutteringsudfordringer Skanderborg 

Deltids pjece Nordjylland 

 

Referat 

HB dagsorden er drøftet og KB kommet med input. 

 

9. Kort politisk orientering 

Evaluering af Pædagoguddannelsen. 

https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2021/11/evaluering-af-paedagoguddannelsen-er-landet-

socialpaedagogikken-traenger-til-et-loeft/ 

 

10. Evt. 

https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2021/11/evaluering-af-paedagoguddannelsen-er-landet-socialpaedagogikken-traenger-til-et-loeft/
https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2021/11/evaluering-af-paedagoguddannelsen-er-landet-socialpaedagogikken-traenger-til-et-loeft/

