
Referat fra Fagudvalgsmøde d. 28. maj  

Den selvejende institution Brunstofte/Green Care Sødinge 

Sødingevej 2, 5750 Ringe 

Fagudvalget: Susan Knage Møller, Jon Skriver, Jan Bartholomæussen, Merete Poulsen, Jeppe Holmboe 
Juul, Ken Heddinge, Majbritt Degrauwe, Johnny Rasmussen, Tobias Witten. 

Afbud: Merete Poulsen, Jeppe Holmboe Juul, Tobias Witten 

LOS: Jytte Therkildsen 

 

Ad 1 Fairstart Foundation v/Niels Peter Rygaard, forskningsleder, Morten Jac, 
organisation og økonomi og Camilla Viig Pallesen, projektleder.  

 Niels Peter Rygaard gennemgik kort baggrunden for Fairstarts model og 
ide. Fairstart satser på undervisning, der forankres på den enkelte 
arbejdsplads, så viden deles, anvendes og implementeres umiddelbart 
på opholdsstedet. Der er ligeledes et økonomisk incitament, idet mange 
uddannelser kun har én deltager fra opholdsstedet og ikke nødvendigvis 
tager specifikt udgangspunkt i det, der præcis efterspørges af viden på 
det enkelte opholdssted. Deltagerne bliver instruktører i metoden. 

 Uddannelsen er etableret i 26 lande med over 600 dimitterede 
instruktører som igen har trænet de daglige omsorgsgivere for 40.000 
anbragte. Fairstart Foundation samarbejder i Danmark med bl.a. VISO 
samt SOS Børnebyerne. 

 Som udgangspunkt indledes uddannelsen med 2 dages startseminar, 
hvor deltagerne samles fysisk. Her introduceres uddannelsen og 
konceptet. Og der gives desuden en grundig instruktion i, hvordan 
deltagerne tilgår onlinemodulerne. 

 Herefter følger 7 moduler, som tages som onlineseminarer. Det foregår 
sådan, at deltagerne/instruktørerne tager et online modul, som 
efterfølges af en træningssession på egen arbejdsplads. Hensigten er, at 
der er fokus på, at teori og praksis sker i et loop – det er meget konkret 
og tager udgangspunkt i dagligdagen, sådan at sessionerne muliggør 
fælles faglig læring – lokal kompetenceopbygning – implementering i 
det pædagogiske arbejde.  

 Onlineseminarerne indeholder refleksionsøvelser, feedback og 
supervision fra Fairstart Foundation ligesom der anvendes 
forskningsartikler til hver seance. 

Den enkelte deltager skal forvente at bruge ca. 70 timer til hele forløbet 
og den primære målgruppe for uddannelsen vil være medarbejdere 
med en pædagogisk baggrund med 7 – 8 års erfaring. Dog er der 



eksempler på, at uddannelsen også er blevet brugt til kompetenceløft af 
uuddannet personale 

 Forløbet afsluttes med en lille eksamen. 

 Fagudvalget drøftede oplægget og udfordrede Fairstart Foundation på, 
hvorvidt der var tale om en uddannelse eller et kursus. Fairstart 
Foundation fastholdt, at det er en uddannelse. Det vil således være 
muligt at opnå ETCS point, hvis det sker i samarbejde med en 
uddannelsessituation. 

 Fagudvalget foreslog, at der blev udviklet en overbygning på 
ovennævnte uddannelse. 

Efterfølgende drøftede fagudvalget fordele og ulemper ved Fairstart 
uddannelsen. Prisen kan blive en udfordring, idet et forløb koster 
mellem kr. 11.500 til kr. 15.400 afhængig af deltagerantallet. Til 
sammenligning koster et modul på den PD kr. 7.900. Fagudvalget 
vurderer, at der er tale om et kursus og ikke en uddannelse. 

Fagudvalget mener dog, at det er en god ide at arbejde videre med 
Fairstart. Måden at koble teori og praksis samt at læringen forankres 
bredt i virksomheden, er positiv. Derfor er der brug for en opfølgning på 
et senere tidspunkt. 

 Fairstart Foundations præsentation er vedhæftet som fil. 

 http://fairstartfoundation.com/our-team/                                           

Ad 2  Nyt fra LOS v/Susan  

  Pt. er der stor fokus på dagsordenen ”Må man tjene på velfærd” 

Der blev spurgt om, hvad der kommer til at ske i forbindelse med, at LOS 
mangler en direktør, idet nogle af Fagudvalgets medlemmer var blevet 
kontaktet af andre LOS medlemmer, der ønskede at blive delagtiggjort i, 
hvad der var sket. Susan pointerede, at der var tale om en personsag og 
derfor ikke muligt at udtale sig. Men der er styr på LOS. Der var dog 
stadig et ønske, at medlemmerne fik yderligere information. 

Ad 3  Drøftelse af Fagligt Årsmøde 

På sidste fagudvalgsmøde blev det aftalt, at det næste Faglige Årsmøde 
skulle afholdes ultimo september 2020 og som et 12 – 12 seminar.      
Pga. covid-19 og et forestående Landsmøde, som datomæssigt pt. er 
planlagt til afholdelse ca. 14 dage før Fagligt Årsmøde, ønskes en fornyet 
drøftelse af tidspunkt og form for årsmødet.   

Fagudvalget drøftelse mindede ud i, at Årsmødet afholdes som et 13 – 
12 seminar, men flyttes til november 2020. 

Foreløbig skitse: 



13.15 15.00 Motivation - eventuelle oplægsholdere Steen Hildebrandt 
eller Rune Strøm 

15.30 – 17.00 Gruppedrøftelse. Ledere og medarbejdere arbejder 
opdelt 

17.00 – 18.00 Tilbagemelding. Tre konkrete ting fra hver gruppe 

19.00 - ? Middag og networking 

09.00 -    Fælles oplæg om formiddagen som både har lederes og 
medarbejderes interesse 

11.45 – 12.00 Afslutning ved Fagudvalget 

Sandwich to go 

Der blev drøftet forskellige andre oplægsholdere ex. Per Revstedt. Jytte 
undersøger, om nogle af de oplægsholdere, der var booket til 
Landsmødet 2020, som nu er aflyst, kunne overtales til at deltage, hvis 
deres fagområde harmonerer med Fagudvalgets ønske. 

Ad 4                           Eventuelt 
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