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Kære LOS medlemmer. Her kommer en status på fagudvalgets arbejde i 2018-2019.
Fagudvalget har i perioden bestået af:
• Susan Knage Møller, formand for fagudvalget og medlem af LOS bestyrelse,
Bofællesskabet Cecilie Marie, bestyrelsesmedlem hos Fonden Kalles Hus og
Opholdsstedet SoranaHus.
• Jon Skriver, medlem af LOS bestyrelse, Fonden Tagkærgaard.
• Tobias Witten, medlem af LOS bestyrelse, opholdsstedet Sverrig
• Jeppe Holmboe Juul, Kanonskolen
• Majbritt Degrauwe, Stiftelsen Købmandsgården
• Ken Heddinge, Fonden Clemens
• Jan Bartholomæussen, Psykiatri Plus
• Johnny Rasmussen, Opholdsstedet Risbygaard
• Merete Poulsen, Sct. Ols
Periodens aktiviteter
Fagudvalget har afholdt 4 udvalgsmøder.
Fagudvalget har afholdt to faglige årsmøder – den 3. oktober 2018 i Taastrup med 90 deltagere
og den 7. februar 2019 i Århus med 68 deltagere.
Fagudvalget takker medlemmerne for at bakke op om arrangementerne og bidrage til, at det
bliver gode arrangementer med faglighed og netværk på tværs af geografi og målgrupper.
Evalueringer på årsmøderne
Inden årsmødet den 3. oktober 2018 havde fagudvalget lyttet til den konstruktive kritik af
brugen af Seminarer.dk som facilitator.
Derfor er det sekretariatet der har trukket det tunge læs med den praktiske udførelse og
planlægning ud fra fagudvalgets input og indstillinger. Fagudvalget takker Laust Westtoft,
Michael Graatang og Irene Schwartz for grundigt arbejde, og deltageres tilbagemeldinger efter
årsmøderne taler sit tydelige sprog: selvgjort er velgjort!
Fagudvalget er taknemmelig for feedback som gør, at vi hele tiden kan arbejde aktivt med at
optimere og tilpasse de behov, der er blandt deltagere på vores arrangementer.
Fagudvalgets arbejde
Udover arbejdet med planlægning af de faglige årsmøder, har der i det forgangne år været et
gennemgående tema, som har optaget fagudvalget, og som gentagne gange er diskuteret og
debatteret overordentligt livligt – REKRUTTERING – DEN ROBUSTE MEDARBEJDER.
Temaet har rod i tilbagemeldinger, som fagudvalgsmedlemmer modtager fra kolleger i LOS,
samt det vi kan høre og læse i den offentlige debat – at der er store udfordringer med
rekruttering af de rigtige medarbejdere. Der er selvfølgelig geografiske forskelle, men der
tegner sig et billede af at det er en stor udfordring i de kommende år.
For at delagtiggøre Jer lidt i, hvad det handler om, så er oplevelsen blandt medlemmer, at
selvom der er en del ansøgninger til stillinger, er det ikke ensbetydende med at det fører til en
ansættelse. Når målgruppen er udsatte børn, unge og voksne med eller uden
psykiatri/udfordrende adfærd/misbrug osv., er ansættelsen af den fagligt dygtige medarbejder
ikke altid ensbetydende med, at man får ansat en modstandsdygtig og langtidsholdbar
medarbejder.
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Hvor det går galt er der ikke et entydigt svar på:
Er uddannelserne ikke gode nok til at ruste de studerende til virkeligheden som
medarbejdere hos os?
Er virksomhederne ikke gode nok til at klæde nye/nyuddannede medarbejderne på til
de opgaver der skal løses? Stiller vi for store krav? Hvordan sikrer vi en god on-boarding?
Kan der være større sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionerne og
virksomhederne, så det er de rigtige der bliver uddannet?
Der er mange flere vinkler end ovenstående, og det er et komplekst område, men der er i
fagudvalget enighed om, at der skal ske noget, hvis vi også i fremtiden skal kunne tiltrække de
gode medarbejdere som gør, at vi kan levere kvalitet for de udsatte børn, unge og voksne.
Fagudvalget har, efter aftale med LOS bestyrelse, haft inviteret eksterne dialogpartnere for at
drøfte og kvalificere de input/anbefalinger, som fagudvalget efterfølgende vil delagtiggøre
bestyrelsen i, med henblik på det fremtidige arbejde.
Der er ingen tvivl om, at dette tema er kommet for at blive, og noget vi skal arbejde stenhårdt
med på mange planer og fra forskellige vinkler.
Tak
Til slut vil jeg gerne takke fagudvalgets medlemmer for Jeres altid ivrige deltagelse i
udvalgsmøder og årsmøder. Der er så meget viden samlet, når vi er i samme rum, og jeg ser
frem til, at også det kommende år bliver fyldt med aktivitet og engagement.
På udvalgets vegne
Susan Knage Møller
Formand for LOS fagudvalg
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