
Fagudvalgsmøde d. 23. januar 2020 kl. 16.00 – 19.00  
 
 
 

Blekinge Boulevard 2, 2630 Høje Taastrup  
 
 
Tilstede: Susan Møller, Jon Skriver, Tobias Witten, Jan Bartholomæussen, Merete          
Poulsen, Jeppe Holmboe Juul, Ken Heddinge.  
Fraværende med afbud: Johnny Rasmussen, Majbritt Degrauwe 
Fra LOS: Michael Graatang, Jytte Therkildsen, ref. 
 
Dagsorden  

  
1. Bordet rundt - 2 min. pr. udvalgsmedlem.  

Hvad er I optaget af? Hvilke tendenser oplever i lige nu?  
 
Ad 1 
Der refereres ikke fra punktet. 

  
  

2. Fagligt årsmøde 30. september 2020.  
Drøftelse om hvilket indhold årsmødet skal have. 
 
Ad 2 
Fagudvalget finder, at skoleområdet og børn- og ungeområdet skal være 
omdrejningspunktet for det næste Fagligt Årsmøde. Gerne med et en høj faglighed indenfor 
området. 
Fagudvalget ønsker at der prøves en ny form i afviklingen af årsmødet. Herunder af 
deltagerne får lejlighed til at tale sammen i eksempelvis netværksbaserede workshops og 
netværk der faciliteres. 

  
Konklusionen på punktet blev, at der arbejdes med at arrangere et 13 – 13 møde i lighed 
med bestyrelsesårsmødet. Det vil sig, at årsmødet begynder onsdag d. 30. sept. kl. 13 og 
slutter torsdag d. 1. okt. kl. 13. Der skal være muligt at tilmelde sig frokost dag ét kl. 12 og 
årsmødet afsluttes med frokost dag to. 
Der holdes oplæg i plenum med inviterede oplægsholdere onsdag d. 30. sept. fra kl. 13.00 til 
14.30/15.00 og torsdag fra kl. 10.00 til 12.00. I de mellemliggende perioder faciliteres 
netværk. Ligesom der bør skabes plads i programmet til uformelle drøftelser deltagerne i 
mellem. 
 
Af oplægsholdere nævntes Undervisningsministeriet, Socialstyrelsen, Socialtilsynet, Bruce 
Perry – forfatter til bogen ”Drengen der er vokset op som hund”, børneergoterapeut Connie 
Nissen, der arbejder sansemotorisk med børn og endelig cand psyk. Susan Hart, der arbejder 
med neuroaffektiv udviklingspsykologi. 
 
Til næste fagudvalgsmøde d. 28. maj skal skelettet til programmet være på plads. 
 
 



 
 
 
 
 

  
3. Drøftelse af hvad kan LOS gøre for at professionalisere skole- og dagbehandlingsnetværket     
       samt STU.   
        
       Ad 3 
       LOS arbejder i øjeblikket med, at skolerne bindes tættere til LOS, da nogle skoler har givet        
       udtryk for, at de ikke føler sig tilstrækkelig set og hørt af LOS.                   
       LOS etablerer fokusmøder for skole/dagbehandling & STU/FGU og vil prøve dette koncept   
       tre gange om året. I den forbindelse vil LOS kontakter medlemmerne for at gøre opmærk-             

              som på arrangementerne. Disse arrangementer skal gerne bringe klarhed over, hvad 
              skolerne mv. efterspørger, hvordan LOS kan understøtte og bidrage til området. 
              LOS er meget lydhør over for, hvad LOS kan gøre for skolerne mv.  
              Der var en generel drøftelse af overenskomster på området. LOS har ingen mening, om  
              medlemmerne vil have en overenskomst eller ej, men er behjælpelig hvis et medlem 
              ønsker det. 
              LOS oplever i øjeblikket, at der blæser andre vinde på Christiansborg, som kommer til udtryk  
              ved, at toneangivende ministre har fokus på, hvordan en del af bl.a. LOS’ medlemmers            
              områder kan overgå fra privat til offentlig regi. LOS arbejder konstant med at få aftaler med  
              politiske ordførere, med henblik på at fremføre LOS medlemmernes synspunkter.                
              Udvalget drøftede, hvorvidt det kunne være hensigtsmæssigt med et professionelt tilsyn 
              i lighed med socialtilsynet.  
 

4. Fordeling af arbejdsopgaver til det faglige årsmøde d. 24. januar 2020.  
                
              Ad 4 

       Susan byder velkommen og binder dagen sammen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer            
              varetager de praktiske opgaver i forbindelse med modtagelse af deltagerne. 

 
5. Eventuelt  
       Ingen punkter        

 

        

        


