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1. Forråelse og trivsel 
Fagudvalget har på de sidste møder drøftet, hvordan man kunne få sat forråelse og trivsel på 
LOS´s dagsorden.  
På denne baggrund har sekretariatet udarbejdet oplæg, der kan danne grundlag for en 
diskussion både hvad angår indhold og tidsplan. Det er hensigten, at denne drøftelse skal 
munde ud i et færdigt forslag fra Fagudvalget, som skal præsenteres for LOS’ bestyrelse for 
endelig vedtagelse. 
 
Kasper indledte drøftelsen med at referere til en samtale mellem direktør Mads Roke 
Clausen, Kasper og Jytte.  
Mads ser mange gode ting i oplægget, men har nogle ønsker til processen. Han ønsker tillige, i 
samarbejde med bestyrelsen, at få lejlighed til at se projektet i en kontekst i forhold til en 
kommende strategi, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at tidsperspektivet rykkes til 
efteråret. Herunder også at få et overblik over hvilke økonomiske ressourcer, projektet 
fordrer. 
Men derfor kan det sagtens arbejdets videre med projektet. 
 
Sekretariatet afholdt umiddelbart efter sidste Fagudvalgsmøde et dialogmøde med Habitus 
ved adm. direktør Martin Godske og kommunikationsmedarbejder Bianca Røjbæk, som 
gennem det sidste års tid har arbejdet med at imødegå en forråelses- og krænkelseskultur. 
Ud over at ledelsen har haft et velfunderet teoretisk afsæt, er en af hovedteserne, at det er 
ledelsen, der driver og stiller sig i spidsen for processen. 
 
I Habitus har alle medarbejdere været med til at definere de spørgsmålene, som er omsat til 
et spørgeskema, hvor besvarelserne bliver ratet fra 0 – 10. Eksempler på spørgsmål kunne 
være:   
Magtanvendelse, har du indberettet dem korrekt?   
Siden sidst har du så omtalt en beboer grimt?  
Medarbejderen foretager så en rating mellem 0 – 10, som ledelsen herefter gennemgår og på 
den baggrund iværksætter handlinger til imødegåelse af krænkende adfærd.  
Habitus arbejder med en høj etik, hvor formålet med spørgeskemaerne ikke er at hænge 
medarbejderne ud, men at skabe en kultur, hvor høj faglighed og trivsel er fundamentet for 
såvel beboere og medarbejder. 
Habitus stiller gerne deres erfaringer til rådighed for LOS og indgår også gerne i et mere 
formaliseret samarbejde. 
 
 



Det kunne bl.a. være - i samarbejde med LOS – at tilrettelægge uddannelse til ledere og med 
udgangspunkt i et spørgeskema, samt videreudvikle det allerede eksisterende Habitus 
spørgeskema, så det kunne anvendes til LOS’ medlemmer. 
 
Fagudvalget drøftede herefter vigtigheden af, at LOS’ medlemmer ikke fremstår som en 
branche, der har et problem med en forråelseskultur, men derimod den branche, der tager 
afstand fra forråelse. 
 
LOS har måske brug for, i forhold til Habitus, selv at udvikler spørgeskemaer, således at alle 
varianter kommer med. LOS skal passe på ikke at blive for ”enøjet” og projektet skal gå hånd i 
hånd med trivsel. 
 
Fagudvalget fandt, at sekretariatets oplæg indeholdt rigtig mange af de emner, udvalget har 
talt om. 
Der var forslag om, at det første år kunne anvendes til spørgeskemaer og i år to kunne der 
være fokus på ledernetværk. Et eventuelt tredje år kunne anvendes til opsummering og eller 
evaluering. 
Det foreslås, at der arbejdes med tre til fire temaer om året og at der blev etableret 
ledernetværk på tværs af fagområder. Herudover blev der foreslået, at film med optagede 
eksempler også kunne anvendes som undervisningsmateriale. 
Udvalget fandt det vigtigt, at det bliver en gruppeproces, med en optakt evt., med 
udgangspunkt i et spørgeskema, efterfuldt af personalemøder. 
I ledernetværket bør der være fokus på en mere overordnet dagsorden. 
Der var enighed om, at ved at projektet har et længerevarende forløb, så vil man kunne 
påvirke og dermed ændre et område.  
 
Der blev tillige drøftet, hvorledes strukturen for tilmeldinger til spørgeskemaer, ledernetværk 
mv. kunne se ud. Skal man aktiv tilmelde sig eller skal spørgeskema mv. sendes ud til alle 
medlemmer? Der var pt. ikke noget entydigt svar herpå.  
 
Det blev også drøftet, hvorvidt det skal være en lokal undersøgelse eller en undersøgelse, der 
henvender sig til hele branchen. Holdningen var, at det skal være for hele branchen, hvor 
ledernetværket også bør forholde sig til en dedikeret dagsorden, så man forhindrer ”historier 
fra dagligdagen”, men sikre at det bliver forråelsesdagsordenen. 
 
Fagudvalget blev spurgt om, hvad skal der til, for at Fagudvalgets medlemmer selv ville melde 
sig til projektet. 
Timing blev nævnt som væsentlig – og timingen er nu – projektet må ikke blive forhalet. 
Fagudvalget fandt det også relevant, at man arbejder med temaet gennem længere tid, så det 
bliver en integreret del af hverdagen.  
Også en implementeringsplan vil være ønskelig, så det sikres, at viden bliver delt både lokalt 
og centralt. Det vil være hensigtsmæssigt, at der nedsættes en følgegruppe, som følger 
projektet og forestår evalueringen. 
Det er også afgørende, at projektet dels får tilknyttet faglige kompetente personer, 
eksempelvis Dorthe Birkemose og Anette Prehn, og dels at faglig kompetente personer 
interesserer sig for projektet. 
 
Fagudvalget er bekymret for, om man kommer for sent i gang og om LOS mister medlemmer 
på den konto. Tobias ville tage denne bekymring med til LOS’ bestyrelse. Fagudvalget foreslår 
endvidere, at LOS’ bestyrelse gør mere brug af eksterne aktører som f.eks. Fagudvalget og 
inviterer dem til bestyrelsesmøder. 



 
 

  
2. Eventuelt 

 
Der er pt. modtaget tre ansøgere til den ledige plads i Fagudvalget. Disse bliver videresendt til 
LOS’ bestyrelse, som har kompetencen til at udpege et nyt medlem. 
 
Jeppe rejse spørgsmålet om, hvordan Fagudvalget arbejde med tilstedeværelse/nærværet på 
møderne. ”ER alle med eller er vi få? Jeg savner at vi kan mødes.”  
 
Da mødecentret stadig er lukket, blev det drøftet, at Fagudvalget kunne mødes fysisk andre 
steder? 
 
Der var et ønske om, at Mads inviteres til mødet d. 16. juni. Sekretariatet undersøger dette. 


