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 Fagudvalgsmøde den 1. marts 2022 

Sted: Dato: Start Slut Aktivitet 

Møde: 
LOS Sekretariat 
Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup 

1. marts 
2022 
 
 
 
 

10:00 
12:00 
12:30 
 
 
 

12:00 
12:30 
14:00 
 

Møde 
Frokost 
Møde 
 

 

Fra Udvalget: Kent Neupart Jacobsen, Johnny Rasmussen, Jeppe Holmboe 
Juul, Majbritt Degrauwe, Ken Heddinge, Heidi Søndergaard, 
Søren Brink (deltog digitalt) Jon Skriver (deltog digitalt, gik 
kl 11.30)  
 
 

Fra LOS: Mads Roke Clausen, Kasper Kiær (referent).  
 

Gæster: Nynne Haarby  
 
 

Ikke tilstede: Merete Poulsen (udtrådt) 
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DAGSORDEN (D=drøftelse, B=beslutning, O=orientering) 

Emne D B O  

1 Velkomst 
- Orientering fra 

formanden/bestyrelsen 
- Orientering fra 

direktøren 
 
 

  
 

 INDSTILLING:  
Orientering  
 
Direktøren orienterede om relevante punkter 

- Fagligt Årsmøde  
- Forskningsprojekt om at forebygge vold 

og trusler om vold genne Københavns 
Universitet. 

- Proces og emner til LOS’ kommende 
strategi. 

- Projekt om nedbringelse af sygefravær 
på sociale tilbud.   

 
2 Digitaliseringens betydning 

for sårbare borgeres 
rettigheder 
 
Bilag 1: Henvendelse til Susan fra 
fagudvalgsmedlem Majbritt 
Degrauwe  
Bilag 2: Adgang til kontanter og 
digitaldeltagelse (LEV)  
 

   KORT RESUMÈ: 
Punktet er ligeledes behandlet i bestyrelsen.  
Grundlæggende er problemet at der er en stor 
gruppe af borgere, der sættes udenfor 
samfundet.  
 
- Personaleperspektivet – hvad er 
konsekvenser for medarbejdere hvis de 
håndterer problematikken ulovligt. 
-Det handler om at sikre de unge/udsatte 
borgere. 
- Forslag om at udbygge en alliance om 
samarbejde med andre parter til at afdække og 
arbejde med problemstillingen. 
 
Nyhedsbrev og/eller artikel i gi’los kan give 
større klarhed over lovgivningsrammer der er 
for arbejdet.  
 
Lovgivning siger at borgeren skal være aktive 
deltagende når de bliver hjælpet med at logge 
på. Derfor skal der være en sikring at 
borgerens rettigheder. 
 
Findes der nogle gode løsninger, eller skal 
lovgivningen ændres for at kunne finde de 
løsnigner.  
 
Der er mange forældre der styrer borgernes 
nem-id, selvom de ikke er værger. Er det 
borgerservice forpligtigelse at håndtere den 
ekstra service for borgerne der har den 
udfordring.  
 
Forslag om at LOS udarbejde en vejledning 
tekst/video. Hvor LOS bidrager til at sikre 
nogle holdbarer løsninger?  
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Emne D B O  

Forslag om at LOS arbejder på sagen politisk – 
og der arbejdes på at få udarbejdet et relevant 
kursus samt udarbejdelse af en vejledning.  
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Forråelse  
- Sprogets betydning 

 

   KORT RESUMÉ: 
Fagudvalgsformanden har et ønske om fokus 
på hvordan vi bruger sproget og sprogets 
betydning.  
 
Det kunne være relevant som tematik for 
fagudvalgets årsmøde.  
 
Rikke Bjerregaard har været koblet på Fonden 
Kanonens arbejde. Hvilket Kanonen udtrykker 
stor tilfredshed med.  
 
Online, kursusforløb – hvordan laver man 
kursus forløb for medlemmerne, der har en 
effekt på deres hverdag.  
 
Der skal være en langsigtet indsats for 
tilbuddene.  
 
Der mangler fokus på sociale område på 
pædagoguddannelserne.  
 
Det er en problematik i andre organisationer 
som også kan have et fælles tilgang om det.  
 
Fælles pædagogisk retning betyder meget for 
håndteringen af konflikter.  
 
Dorthe Birkmose er meget opmærksom på 
”ondskabs” begrebet.  
Vi har også brug for dem der bliver stående, 
når det bliver vildt og voldsomt.  
 
 
Uddannelsespolitisk perspektiv. 
Forslag om at LOS arbejder for at få en større 
bevidsthed om forråelse samt om det sociale 
område ind i uddannelserne? 
 
Kursus 
Forslag om, at LOS arbejder for at stille et 
kursus til rådighed.  
 
Kurset kan eventuelt indeholde et 
teaterperspektiv. Med rollespil og praksis 
øvelse.  
 
Fagudvalgs årsmødet kan kun godt omhandle 
forråelse om sprogets betydning.  
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Emne D B O  

Forslag om at Risikoplaner og risikovurderinger 
bliver et kursus.  
 
Opsamling på punktet: 
Den kommende måned – indsamling af ideer til 
kurser, årsmøde og lignende frem mod 1. april. 
Sendes til Kent, således at han kan bringe det 
videre til sekretariatet.  

4 Partnerskab med 
socialstyrelsen 

- Status og orientering 

   KORT RESUMÉ:  
Kort orientering 
 
Projektet handler om at forebygger voldsomme 
hændelser samt vold og trusler om vold.  
Der bliver arbejdet med at finde en skabelon 
for hvordan man forebygger de voldsomme 
hændelse.  
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Arbejde med tilstrækkeligt 
uddannet arbejdskraft 
 
Bilag 3: Baggrundsnotat om 
uddannelse af meritpædagoger 

   KORT RESUMÉ:  
Tilsynet skal acceptere at medarbejderne under 
uddannelse har en værdi og får en større 
værdi.  
 
Nogle tilsyn har accepteret brede fagligheder. 
Der kan være nogle brancher der har svært 
ved at finde job.  
 
Hvordan sikrer vi at potentielle medarbejdere 
får den rigtig uddannelse?  
 
Hvad kan LOS bidrage med til der. Jobmesser 
– jobmatch mellem steder og vores 
medlemmer.  
 
Punkter LOS kan arbejde videre med 
Oplysning om hvad kan man gøre ved 
uddannelse fx merituddannelse. 
 
Hvordan får sociale tilbud studerende i praktik?  
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Drøftelse af 
kursusprogrammet 
 
Bilag 4: Oversigt over kurser 
udbudt af LOS  
Bilag 5: Eksempler på potentielle 
kurser fra seminar.dk 
 

   KORT RESUMÉ: 
Forråelse 
 
Praktisk håndtering af lovgivning til regler for 
digital håndtering. 
 
Stemmehøring – Interessant, hvis det er den 
rigtige oplægsholder.  
 
Pressehåndtering/pressestrategi  
 
Kvalitetsmodellen  
 
De fagrelevante kurser.  
 
Hvad skal vi lege?  
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Emne D B O  

Leg (hvordan leger man) – Hvilke lege kan – 
En kombination om teoretisk og praktisk . 
 
Styrk børns selvregulering 
 
Risikovurdering og arbejde med risiko for 
selvmord 
Hvad der brug for konkrete redskaber med høj 
faglighed. 
 
Kvisten?  
Grænsedragning – kursus? (Mads)  
 
Sekuel grænseoverskridende adfærd/ 
seksualundervisning for helt ”almindelig” 
problemstillinger 
Flydende køn.  
 
Kampen mod forråelse  
Fokus på det professionelle sprog.  
 
Krop og psyke  
Hvordan håndtere man traumere, når man ikke 
må røre børn.  
 
Visitation  
Mange steder har problemer med visitationen, 
hvordan arbejder med den seriøst. Hvordan 
reagere børnene/borgerene overfor hinanden. 
Læsning af visitationen i forhold til kommunen. 
Og forhold til hvordan man kan vurdere en 
borger. Kan man invitere tilsynet med.  
 
Seksualpolitik 
Hvornår er det noget personalet skal dele. Fx 
kendskab til borgernes seksualitet, hvis det 
ikke er krænkelser.  
LOS skal oplyse om nogle ting, for hvor skal 
man ellers finde ud af det.  
 
Dansk for selvmordsforebyggelse.  
 
Fagspecialister  
Fx indenfor dansk, matematik, fagene. Eller 
pædagogiske rammer. Hvor det ikke er deres 
egen udviklet produkt.  
 
 
Plads til at lige få genskabt noget viden.  
 
Det må ikke blive for smalt, så mister man 
gruppen.  
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Emne D B O  

Hvordan laver man en kampagne med at få 
gjort det mere relevant for flere deltagere og 
større kendskab til kurserne  
 
 

7 Eventuelt og afslutning 
 
 
 
 

   Kommende møde 22. juni 2022 kl. 10:00-
14.00 
 
Normale visitationsprocedurer  
 
GDPR – lovgivning om databehandling og 
dataansvarlig i forhold til aftalerne med 
kommunerne.  

 

 

 

 


