26.1.2021

Dato:
Deres ref.:
Vor ref.:
Sagsbeh.:

IHJ/JGA/JPU/BTB

Referat Bestyrelsesmøde den 2. februar 2021 kl. 9.00-13.00

PÅ TEAMS
Der vil være kaffe/the og brød fra kl. 8.30. som I selv sørger for
Specielle bemærkninger: Det er på Teams.
Indkaldte:, Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, , Ivan H. Jensen, Johnny Gaardsdal, Jonna Uhre,
Knud Bjerre Sloth, Tina Damgaard, Maja Berggaard Hansen, Vibeke Møller Pedersen, Louise B.K.
Pedersen, , Susie Roland Mikkelsen, Christina Brøchner, Pernille Marcussen, Patrick Nordskov, Jon
Nielsen og Britta Kristine Bundgaard.
Tilstede: : Henriette Nygaard, , Ivan H. Jensen, Johnny Gaardsdal, Jonna Uhre, Knud Bjerre Sloth,
Tina Damgaard, Louise B.K. Pedersen, Susie Roland Mikkelsen, Christina Brøchner, Pernille Marcussen, Patrick Nordskov, Jon Nielsen og Britta Kristine Bundgaard.
Afbud: Maja B. Hansen, Vibeke M. Pedersen, Hanne Raahauge.

0. Formalia.
Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.
Beslutning:

00. Referater siden sidst.
Bestyrelsesmøde: 11.12 og 27.1.
HB:
Bemærkninger: ingen bemærkninger.

Sager til beslutning:
01. Rekruttering til pædagogprofessionen – 1. behandling
Historik: Hvis vi ikke gør en særlig indsats, kommer vi til at mangle pædagoger om nogle år, og det
kræver at vi i BUPL MidtVestjylland udarbejder en strategi for rekrutteringsindsatsen. Vi skal
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derfor drøfte hvilke udfordringer vi står overfor i vores 8 kommuner og derefter beslutte en strategi
og indsats for at rekruttere pædagoger nu og i fremtiden for vores 8 kommuner.
Indstilling: Til debat og drøftelse.- 1. behandling
Behandling af sagen: Oplæg fra Jonna og Marlene.
Beslutning: 1. behandling – skal drøftes videre i andre fora og vender tilbage til bestyrelsen senere.
Handlinger: Oplæg med slides fra Marlene og Jonna. Vi diskuterer, laver øvelser og arbejder i
grupper. Et af omdrejningspunkterne er Tillidsrepræsentantens opgave i forbindelse med rekruttering og hvordan vi laver politisk påvirkning på rekrutteringsopgaven.
Bemærkninger:

Sager til drøftelse
02. OK21
Historik: Sidste nyt – eller sammen med HB.
Indstilling:
Behandling af sagen:
Beslutning:
Handlinger:
Bemærkninger: Ikke meget nyt siden sidst. Problematikker omkring Skive-tillægget og pædagogernes ”undervisning”.

03. HB-Dagsorden
Historik: HB møde 3. og 4. februar.
Indstilling
Behandling af sagen:
Beslutning:
Handlinger:
Bemærkninger: Vi gennemgår dagsordenen og fremhæver enkelte punkter til diskussion.
Jonna orienterer om drøftelsen af professionsstrategien / hvordan skal der arbejdes med den og de
6 punkter i dette arbejde.
Fællesopgaver vedtaget på kongressen:
-Organiseringsindsatsen på studiestederne.
-Understøttelse af Tillidsvalgte.
-Faglige politiske værksteder.
-Karriererådgivning til ledere/pædagoger?
Her i området ( BUPL Østjylland – Aarhus og MidtVestjylland ) anbefaler vi, på baggrund af Corona og den kortere tid, at man skærer ca 10% på budgettet – betyder ca 800.000-.

04. Corona – aktuelt om situationen blandt medlemmerne.
Referat: Stor forvirring omkring test af pædagoger – det forventes at KL melder ud snarest. Er pædagogerne interesseret i næsetesten? – stor forskel på om pædagogerne bliver godtgjort for tid til at
blive testet hver uge.
Endelig er det blevet et krav at forældre skal bære mundbind i skoler og dagtilbud.
Uvisheden omkring refusion ude i institutionerne giver tilbageholdende ledere i forhold til at sætte
ekstra ressourcer ind.
Det opleves at man som pædagog også har varetaget undervisning siden nytår.
Bemærkninger: Der er forholdsvis ro på i institutionerne – lav smitte i stort set hele området.
Vi skal følge genåbning på skoleområdet tæt.

Sager til orientering:
05. Kasserer
Bemærkninger: regnskab er færdigt, revisor på besøg. D. 4.2.
6. Nyt fra PLS
Bemærkninger:
7. Nyt fra Lederforeningen
Bemærkninger: Den årlige lederpolitiske konference afholdes 17. marts – enten fysisk eller virtuelt.
Deltagere er LLB, LTR, Lederkonsulenter og Formænd.
8. Punkter til kommende møde(r).
Bemærkninger:
9. Eventuelt
Bemærkninger
Daglig ledelse

