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Referat 

Fagudvalgsmøde d. 16. juni 2021 kl. 9.00 – 10.00 

Mødet blev afholdt på Teams 

 
Tilstede: Kent Jacobsen, Tobias Witten, Johnny Rasmussen, Jeppe Juul, Majbritt Degrauwe, Ken 
Heddinge. 
 
Afbud: Jon Skriver, Merete Poulsen (grundet tekniske problemer). 
 
Tilstede fra sekretariatet: Mads R. Clausen, Kasper Kiær. 
 
 
Dagsorden 
 

1. Fagudvalgets rolle og politisk status på det sociale område 
a. Drøftelse med Mads Roke Clausen – Politiske status på det sociale område 
b. Drøftelse om fagudvalgets rolle i LOS  
c. Projektet forråelse  

 
2. Eventuelt 

  
 
Ad 1:  
Ifølge bestyrelsen er det vigtigt, at der bliver arbejdet helhedsorienteret i fagudvalget. Der vil til de 
kommende møder være fokus på tre områder: Valgprocedure, årshjul og de emner som fagudvalget 
skal fokusere på. Vi skal finde en god overgangsordning, så fagudvalget kommer tilbage på sporet. I 
fagudvalget bliver man valgt for to år ad gangen. Dem der skal på valg, tilkendegiver at de ønsker 
genvalg.  
 
Årshjulet skal bl.a. indeholde en plan for fagligt årsmøde i februar 2022. Et forslag til tema for 
årsmødet er forråelse. Derudover skal årshjulet indeholde datoer for fagudvalgsmøderne og for de 
større faglige møder.  
 
Fremadrettet kan det være, at fagligt årsmøde skal rykkes til afholdelse efter sommerferie, dette kan 
betyde, at der skal afholdes to faglige årsmøder i 2022.  
 
Fagudvalgets kommentarer til fagudvalgets rolle: 

• Forslag om at formalisere samarbejdet med bestyrelsen.  

• Fagudvalget skal være et fast punkt på bestyrelsesmøder. Der skal sendes datoer til 
møderne i god tid.   

• Forslag til emne til drøftelse i fagudvalget: Udfordringer med kontanthævninger i 
Nordjylland kunne være et emne der kunne arbejdes med nationalt.  

 
Drøftelse om projektet ”Forråelse”: 
Planen er at temaet/projektet skal fylde rigtig meget på det faglige årsmøde.  
 
Sekretariatet har planer om at lave en større medlemsundersøgelse, som kommer omkring en række 
forskellige emner herunder forråelse.  



 2 

 
Undersøgelsen vil komme til at tage tid. Den skal først planlægges og udføres.   
 
Fagudvalgets kommentarer til projektet om forråelse: 

• Fagudvalget vil gerne dykke ned i forråelsesbegrebet. Der kan afholdes et fysisk årsmøde der 
har fokus på temaet. Således at det bliver et forebyggende arbejde, man kan tilbyde 
medlemmerne.  

• Mentaliseringsbegrebet – der er rigtig mange emner, som fagudvalget kan arbejde med og 
mentalisering vil passe godt ind. Med en ambition om at professionalisere arbejdet med 
forråelse på en måde, som man ikke kan i det offentlige.  

• Der er brug for et modsvar til de medlemmer, der dukker op i forskellige sammenhænge i 
medierne om en forrået kultur. Her kunne LOS med projektet steppe op for den faglige 
kvalitet i branchen.  

• Projektet kunne bruges til personalemøder og dermed bruges aktivt på arbejdspladsen.  

• LOS skal turde at tage fat på temaet og vi er nødt til at erkende, at begrebet findes rundt 
omkring. Mentalisering kan være et underbegreb til forråelse. Projektet forråelse spiller 
rigtig godt sammen med mange af de temaer der er aktuelle.  

• LOS skal turde stikke hånden ned i en hvepserede, hvor der er fare for at blive stukket.  

• I LOS arbejder vi på at styrke bestyrelsesarbejdet. Det er vigtigt at få bestyrelserne med på 
banen. Vi kan ikke skabe den store forandring uden at have bestyrelserne med.  

• Der er behov for at få afklaret begrebet forråelse, for har vi en præcis definition af begrebet 
således at vi kan arbejde videre med temaet?  

• Fagudvalget udtrykte bekymring for, at planen bliver for langsigtet. Hvordan kan LOS se, om 
det skaber værdi? Vi kan risikere at tabe rigtig meget i forhold til medlemmerne.  

• Skal vi bare stå på mål for alt? Eller hvad er vores modsvar? 

• LOS har en unik mulighed for at vise et modsvar. Det professionelle arbejde skal selvfølgelig 
have en pædagogisk værktøjskasse som redskab til at arbejde med udfordrede borgere.  

• Forråelse er en ledelsesopgave, og det er vigtigt sted at sætte ind.  

• Der er et etik-begreb, som ligger over.  

• Er der en grænse for, hvor stor en uddannelsesorganisation LOS kan være?  

• Handler det om at melde noget ambitiøst ud, så kan vi få lavet en tænketank til, hvordan vi 
arbejder med emnet.  

 
Opsamling på drøftelsen: 
Forråelse bliver sat på kommende dagsorden til fagudvalgsmødet. Hvor der vil være en række 
konkretiseringer fra sekretariatet.  
 
 


