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Referat fra Fagudvalgsmøde d. 27. januar 2021  

Mødet afholdtes på teams 

 

Fagudvalget: Jon Skriver, formand, Jan Bartholomæussen, Merete Poulsen, Jeppe Holmboe Juul, Ken 
Heddinge, Majbritt Degrauwe, Johnny Rasmussen, Tobias Witten, Kent Neupart Jacobsen. 

Afbud: Merete Poulsen, Johnny Rasmussen 

Uden afbud: Jan Bartholomæussen 

LOS: Jytte Therkildsen 

 

1. Godkendelse af referat  
Da Fagudvalget pga. covid-19 ikke har haft mulighed for at mødes fysisk, vedhæftes 
referaterne fra d. 28. maj 2020 og fra d. 1. oktober 2020 til godkendelse på mødet. 
 
Referaterne blev godkendt. 
 
 

2. Fagudvalget formands orientering om den nye forretningsorden vedtaget af LOS’ bestyrelse 
d. 4. december 2020 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

3. Formanden orienterer om status for Fagudvalgets arbejde 

Det er Fagudvalgets opfattelse, at det pt. er vanskeligt at forholde sig til planlægning af kurser 
pga. covid-19 og de restriktioner, der følger. 

På baggrund af den udarbejdede oversigt over afholdte kurser i 2020 og planlagte kurser i 
2021 drøftede Fagudvalget relevansen heraf. Udvalget havde ingen kommentarer til de 
foreslåede kurser for 2021. Dog fandt udvalget, at det stadig er vigtigt at arbejdsmiljøkurser 
bliver prioriteret og at det sker i LOS regi. 

Der blev spurgt til lederuddannelse i LOS regi. På baggrund af de evalueringer, der var på 
lederuddannelsen, der blev afholdt i 2019, har LOS vurderet, at der skal findes et andet 
koncept. Eksempelvis en diplomuddannelse i ledelse med et ekstra modul, der er specielt 
designet til LOS medlemmer.  

Baggrunden for at drøfte diplomuddannelsen er, at denne uddannelse hører med i det 
formelle uddannelsessystem. LOS oplever, at socialtilsynene har fokus på, om lederne har 
erhvervet sig en lederuddannelse og tilsynene synes at have en mening om, hvilke 
lederuddannelser de anser for at ligge ”indenfor skiven”. 
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4. Drøftelse af fremtidige kurser og webinarer for LOS’ medlemmer, eksempelvis:                                                                    

Bestyrelsesarbejde, Arbejdsmarkedsområdet - LAB kontra Serviceloven, Skolevægring, GPDR, 
Forsikring og Pension 
 
Fagudvalget havde ingen kommentarer til emnerne, men anførte at det var vigtigt, at man 
ved afholdelse af webinarer, havde fokus på, hvilke målgrupper man ville i kontakt med. 
Eksempelvis bør et evt. webinar om skolevægring foregå om eftermiddagen, når lærerne har 
afsluttet undervisningsdelen. 
Det blev drøftet hvorvidt AMU-uddannelse i UC Syd regi havde relevans for LOS. To af 
Fagudvalgets medlemmer har erfaring med Akademiuddannelsen, hvor UC Syd også er 
udbyder. De har pt. haft nogle af deres medarbejdere afsted på akademiuddannelsen. Derfor 
blev det aftalt, at Fagudvalget gerne vil orienteres om begge uddannelser af UC Syd, når det 
igen er muligt af mødes fysisk. 
Fagudvalget drøftede hvorvidt webinar kunne anvendes yderligere i kursusafviklingen og om 
udbyttet er lige så godt, som hvis der er fysisk fremmøde. Nogle i udvalget har rigtig gode 
erfaringer med webinarer, andre foretrækker fysisk deltagelse. Eksempelvis blev afholdelse af 
et webinar, hvor Dispuk er uddannelsesudbyder, rost.  
Set i lyset af den kommende nye børnelov drøftede Fagudvalget, hvordan man kunne få sat 
forråelse og trivsel på LOS´s dagsorden. Trivsel i denne her kontekst skal ses som 
barnets/børnenes trivsel.  
Der var forslag om at koble forskning til et længerevarende forløb mhp. at mindske forråelse 
– både sprogligt og kulturelt hos personalet – for at øge barnets trivsel. 
Det aftaltes, at der findes en dato snarest, hvor Fagudvalget drøfter emnet yderligere på 
teams, mhp. et oplæg til LOS´ bestyrelse. Fra LOS´s sekretariat deltager tillige Kasper 
Nordborg Kiær. 
Emnerne forråelse og trivsel finder Fagudvalget også kunne have relevans for en konference 
eller til Fagligt Årsmøde.  

 
 

5. Evt. 
Jon orienterede og skift af pensionsmægler. 

Jon og Kent gav en kort orientering om processen vedrørende direktøransættelse. 

Der er pt. aftalt møder i Fagudvalget: 

Onsdag d. 28. april 2021 

Onsdag d. 16. juni 2021 

 


