
Referat fra Fagudvalgsmøde d. 1. oktober 2020 

Afholdt på teams kl. 9.30 – 11.15 

 

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, Majbritt Degrauwe.  

LOS: Jytte Therkildsen 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat  
Referatet godkendt – underskrives når fagudvalget mødes fysisk. 
 

2. Bordet rundt – max. 5 minutter pr. deltager 
Der refereres ikke fra dette punkt. 
 

3. Introduktion til Fagudvalgets arbejde, herunder gennemgang af forretningsordenen. 
Formanden foreslog, at fagudvalget gennemgår forretningsordenen med henblik på 
revidering. 
Der var enighed i fagudvalget om, at en sådan gennemgang og evt. justering af 
forretningsordenen er nødvendig med mellemrum. 
Det blev aftalt, at fagudvalgets medlemmer kan sende kommentarer, forslag mv. til 
forretningsordenen til Jytte på jyt@los.dk 
Jon og Jytte vil så i oktober måned indarbejde de indkomne forslag og foretage justeringer i 
forretningsordenen. Ændringer og justeringer af forretningsordenen skal forelægges LOS’ 
bestyrelse. 
Der er bred enighed om, at fagudvalget skal have en større stemme ind i LOS’s bestyrelse, 
ligesom fagudvalget gerne ser, at emner, der ligger i tilknytning til fagudvalgets 
ressortområde, oversendes fra bestyrelsen til fagudvalgets kommentering, med henblik på et 
tættere samarbejde mellem fagudvalget og bestyrelsen.  
  

4. Fagudvalgets formands orientering om status for Fagudvalgets arbejde.          
Formanden orienterede om, hvorfor det planlagte faglige årsmøde i efteråret 2020 er blevet 
aflyst.  
Fagudvalget var enige i, pga. restriktionerne ved covid-19, at det for nuværende er for 
risikabelt at datofastsætte næste årsmøde, idet konferencesteder og oplægsholdere 
forbeholder sig ret til, at få en del af betalingen, medmindre aflysninger sker i meget god tid.  
Den økonomiske risiko ønsker fagudvalget ikke at tage.  
Når der er afklaring om covid-19 og de tilhørende restriktioner, tager udvalget fornyet stilling 
til afholdelse af fagligt årsmøde  
Der var endvidere enighed om, at der skal holdes flere møder i fagudvalget af et par timers 
varighed og gerne på Teams.  



Der var også en opfordring til bestyrelsen om at inddrage og bruge fagudvalgets kompetencer 
noget mere.                 
 

 
5. Konkrete sager/udviklingsaktiviteter                                                                                  

Se ovenstående pkt. 4. 
 
 

6. Evt. 
Fagudvalget drøftede de udfordringer, der er med at skaffe tilstrækkelig 
uddannet/kvalificeret personale. Det drejer sig både om pædagogisk personale og 
social- og sundhedspersonale. Det vurderes, at der er en meget stor 
rekrutteringsudfordring på det sociale område. 

Mange af de ældre medarbejdere mangler relevante efteruddannelsestilbud.  

Det blev drøftet, hvorvidt man som leder kan udarbejde en aftale med medarbejder, 
der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse, som indeholder et tilbagebetalingskrav 
på noget af uddannelsesudgiften, hvis medarbejdere f.eks. opsiger sit job og rejser 
indenfor et år. Der var bred enighed om, at det er i orden at udarbejde en sådan 
aftale, som tiltrædes af arbejdsgiver og arbejdstager. 

Der sendes i nærmeste fremtid datoforslag ud til fagudvalget, med henblik på at få de 
næste møder i fagudvalget kalendersat. 
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