
VELKOMMEN



PROGRAM

Kl. 09:00 – 09:15 Velkommen
v/ John Anderskou, formand, LOS’ bestyrelse

Kl. 09:15 – 10:00 Nyt fra LOS
v/ Michael Graatang, direktør, LOS

Laust Westtoft, sekretariatschef, LOS

Kl. 10:00 – 10:15 Kaffe/the pause 

Kl. 10:15 – 11:45 LOS i dialog om LOS’ fremtidige
kontingentstruktur
v/ Michael Graatang, direktør, LOS
Martin Skovholm, reg. revisor,    
Morten Lund Wilhelmsen, stats.aut. revisor
Revisorgården Holbæk



PROGRAM
Kl. 11:45 – 12:00 Lederuddannelse

v/ Birgitte Nørgaard, konsulent, UCN Act2learn

Kl. 12:00 – 13:00 Frokost og mulighed for at netværke

Kl. 13:00 – 14:00 Styrelsen for patientsikkerhed
v/ Rikke Wendelbo Selde, oversygeplejerske,
Susanne Holst Bendix, oversygeplejerske
Styrelsen for patientsikkerhed

Kl. 14:00 – 14:15 Kaffe/the pause

Kl. 14:15 – 16:00 LOS i dialog om LOS’ strategi 2019-2021
v/ Laust Westtoft, sekretariatschef, LOS

Kl. 16:00 Afslutning



VIND LÆKKER CHOKOLADE

LÆG DIT NAVN + TLF.NR i kassen ved udgangen



EVALUERING

LÆGGES I ”KASSEN” ved udgangen

EVALUERING



Nyt fra



Siden sidste dialogmøde

• Nyt navn, logo og udtryk - hvad med identiteten?
• Markant opkvalificering af tilstedeværelsen på 

sociale medier
• LOS’ socialpris var en succes og vi gentager den 

til landsmødet
• Afdækning af mulige samarbejder med 

socialrådgivere og kommuner
• Ny persondataforordning, datasikkerhed og 

mange nye postgange
• Udviklingsprojekterne; efterværn, 

magtanvendelse og den gode anbringelse
• Ledernetværksmøderne trænger til en 

saltvandsindsprøjtning
• Mange afskedigelser, påbud og lukninger i foråret



Offentlige rapporter og undersøgelser



Stor opmærksomhed 
på det sociale område



Opgaver til efteråret, vinteren og foråret

• Evaluering af Tilsynsreformen, hvad kan det betyde? 

• Stramninger på det risikobaserede <lsyn?

• Styrkelse af undervisningen for elever på specialiserede privatskoler

• Bliver den nye Tilbudsportal bedre end den nuværende?

• En ny social investeringsfond, der skal investere i sociale indsatser

• Nye medlemskurser og uddannelser

• Ny strategi for Landsorganisa<onen

• Et enkelt, solidarisk og gennemskueligt kon<ngentsystem 

• Fastholdelsesindsats og rekruCering af nye medlemmer

• Markedsføringskampagne overfor sagsbehandlere og kommuner

• Folke<ngsvalg inden 17. juni 2019



Af 136 tilsynsrapporter er i alt 
34 private og 12 er medlemmer af LOS

1 medlem af LOS

Tilsyn med patientsikkerhed
- rapport over tilsyn fra 2017

11 medlemmer af LOS



Datatilsyn



Ny hjemmeside



Ny hjemmeside



Ny hjemmeside



Ny hjemmeside



Ny hjemmeside



Ny hjemmeside



Ny hjemmeside



LOS’ sekretariat



Hvilken vej skal LOS?

LOS’ strategi 2016-2018



Poli%k
Skoleområdet

Udbud

Tilsyn

Eksterne relationer

Medlemsskab
Netværk og 

medlemsservice
Rådgivning, 

uddannelse og
Udviklingsprojekter

Kommunikation
Presseberedskab

Intern synlighed

Ekstern markedsføring

Skolepolitikpapir
Regionale udbudsmøder
Politik for styrket socialtilsyn
Afdække nye samarbejder

Ny struktur for fastholdelse
Oprettelse af ledernetværk
Afdækning af medl.service
Udvikling af nye medl.service og 

kursustilbud

✔Revidering af mediestrategi
✔AnsæBelse af kommunikaConsmedarb.
✔Revidering af kommunikaConsstrategi
✔Opkvalificering af www.los.dk
✔Oprustet den eksterne kommunikaCon

LOS’ strategi 2016-2018



LOS’ strategi 2019-2021

MISSION:
”LOS arbejder med at styrke 

medlemsvirksomhedernes vilkår 
og muligheder for at gøre en 

positiv forskel 
for udsatte børn, unge og 

voksne”

VISION:
”LOS vil være det samlende 

interessefællesskab 
for virksomheder på det sociale 

område”



Gruppearbejde

LOS’ strategi 2019-2021



LOS’ strategi 2019-2021



EVALUERING

Tak for i dag og kom godt hjem!

EVALUERING


