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

IHJ/JGA/JPU/BTB

Referat bestyrelsesmøde den 15. april 2021 kl. 9.00-15.00

BUPL MidtVestjylland, Stationsvej 8A, 7500 Holstebro

PÅ TEAMS
Mødet starter kl. 9 – log på kl. 8.50. Da mødet er på teams står I selv for kaffe/te også denne gang.
Specielle bemærkninger:
Indkaldte: Henriette Nygaard, Ivan H. Jensen, Johnny Gaardsdal, Jonna Uhre, Knud Bjerre Sloth,
Tina Damgaard, Maja Berggaard Hansen, Louise B.K. Pedersen, Susie Roland Mikkelsen, Christina
Brøchner, Pernille Dam Marcussen, Patrick Nordskov, Jon Nielsen & Britta Kristine Bundgaard.
Afbud: Vibeke Møller Pedersen, Hanne Raahauge.
Jonna, Henriette og Pernille kommer ind lidt senere. Maja forlader mødet kl 10.
Tilstede: 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 Dam Marcussen, Patrick Nordskov, Jon Nielsen &
Britta Kristine Bundgaard.

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

Politisk status ved formanden:
00. Referater siden sidst.
Bestyrelsesmøde den 8. marts 2021:
HB udelukkende OK21 møder:
Beslutning: Referater er godkendt.

BUPL MIDTVESTJYLLAND

E-mail: midtvestjylland@bupl.dk • Hjemmeside: www.bupl.dk/midtvestjylland
STATIONSVEJ 8A • 7500 HOLSTEBRO
TELEFON 35 46 55 55 - FAX 35 46 55 75

Sager til beslutning:
01. Rekrutteringsstrategi
Historik: Vi har en udfordring med at have pædagoger nok om få år. Der er derfor behov for en fælles strategi for rekruttering. På sidste bestyrelsesmøde blev udfordringerne gennemgået og drøftet.
DL - Konsulenterne og FTR’erne har ligeledes drøftet udfordringen på en temadag d. 26.3.
Indstilling: DL indstiller, at vi beslutter strategien.
Behandling af sagen: Jonna præsenterer bud på strategien i plenum. (Bilag eftersendes fredag den
9.april til bestyrelsen)
Beslutning: Rekrutteringsstrategien er godkendt med rettelser.
Handlinger: Jonna sender det tilrettede dokument ud efter referatet.
Bemærkninger: Jonna gennemgik udkast til rekrutteringsstrategi. Der lægges op til diskussion Idekatalog – kunne det være en ide at åbne op for enkelte medlemsarrangementer, med det formål, at
sælge pædagoguddannelses-ideen til medhjælpere og PAU-uddannede.
Hvordan arbejder vi med TR og medlemmer, som gode ambassadører for uddannelsen.
Arbejdet i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) kan også være centralt i dette arbejde.
Hvordan arbejder vi med dette med eks FOA?
Hvordan kan vi arbejde med dette i Tr-grupperne? Måske skal der arbejdes forskelligt i de enkelte
kommuner?

Sager til drøftelse
03. OK 21
Historik: HB medlemmerne gennemgår afstemningsresultatet og den videre proces omkring OK21.
Indstilling: Bestyrelsen drøfter de erfaringer og gode idéer vi hver især har mødt i afstemningsperioden.
Behandling af sagen: I plenum.
Beslutning:
Handlinger: De private institutioner har samme mulighed for, at sende et billede med 100% stemmedeltagelse ind, og deltage i konkurrencen. Medlemsmøde med Næstformand i Forbundet Birgitte
Conradsen i næste uge, forud for de privates afstemning.
Bemærkninger:
I MidtVestjylland er stemmeprocenten over 70%. Blandt de 12 fagforeninger er vi den med højest
Ja %.
Stor ros til tillidsrepræsentanterne der har arbejdet for at få stemme% op. Tydelig aflæsning på
kommunernes antal stemmer direkte efter TR-møderne. God opbakning til de digitale medlemsmøder, både de lokale og nationale – gode diskussioner.
Analyse af at mange har stemt ja, men at det ja ikke udtrykte en tilfredshed med resultatet, men et ja
til den skarpe linje der er lagt, for det fremtidige arbejde og krav på pædagogernes vegne.
Vi har haft en del tilbagemelding på den konkurrence, vi satte i gang sammen med afstemningen.
24 arbejdspladser har modtaget flotte kurve med alt muligt lækkert til medlemmerne, og magenta
”Stolt Pædagog” huer.
04. Coronasituationen
Historik: Tilbagevendende emne – Hvordan opleves det netop nu?

Indstilling: Til drøftelse -Vi tager udgangspunkt i de seneste erfaringer og viden om retningslinjer.
Behandling af sagen:
Beslutning:
Handlinger:
Bemærkninger: Pt. ingen nye retningslinjer. Institutionerne nærmer sig normalen. Der undersøges
på landsplan, hvorvidt pædagoger, der har haft Corona, fortsat har følgeskader. Det opleves enkelte steder, at pædagoger har svært ved at få fri til evt. fortsat behandling for senskader – og som
har svært ved, at klare deres fulde timetal som følge af gener fra smitte med Corona.
05. HB 21. og 22. marts 2021
Historik: HB medlemmerne gennemgår dagsorden (Bilag eftersendes når den modtages af forbundet)
Indstilling:
Behandling af sagen:
Beslutning:
Handlinger:
Bemærkninger:
Der arbejdes med sigtelinier – den nationale rolle ved tilsyn på dagtilbud, på baggrund af de udsendelser Tv-2 lavede for et par år siden.
De 5 Pejlemærker for skole-fritidsområdet, der efterlyses et pædagogisk grundlag. Disse for at
kunne understøtte de mange indsatser. Vi arbejder på at få indsatserne mere konkrete.
Fællesopgaven om uddannelse og udvikling af de tillidsvalgte tildeles flere midler.
- 4 økonomiske fokusområder, der skal laves en handleplan for hvordan økonomien skal fordeles i BUPL. Snak om kontingentet – skal det op eller ned. Fællesopgaverne / hvad er økonomien. It-investeringer.
Professionsstrategi – der er lavet en handleplan til udmøntning / BUPL på arbejdspladsen. Prøvehandlinger er sat i gang / bl.a. den mulepose med indhold der hang til hver enkelt ved generalforsamlingen.
Forskningsmidler -mere på DL/tirsdag.
Udviklingsmidler: kan søges DL
Borgerforslag: Forældres ret til frihed ved barns sygdom / det skal diskuteres hvad BUPL´s holdning er til dette.
Ny visuel identitet og evt. nyt logo til BUPL. Alt er i spil. Ny hjemmeside osv.
06. Kommunalvalg 2021
Historik. Konsulenter og FTR’erne har haft en temaeftermiddag omkring kommunalvalg. Vi drøfter
kommunalvalget og bestyrelsens opgave heri.
Indstilling: Ivan gennemgår BUPL’s strategiske ramme for kommunalvalg 2021. Under dette punkt
gives der en status på arbejdet i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) omkring kommunalvalget
i vores kommuner.
Behandling af sagen
Beslutning:
Handlinger:
Bemærkninger: BUPL´s strategiske ramme for KV21.
1. Bedre kvalitet i fritidsinstitutionerne.
2. Bedre end minimum (større ambitioner end lovkravet)
3. Flere pædagoger. (Pædagogandel og rekruttering til uddannelsen)

Bestyrelsen: Hvilken rolle ser I jer selv have i kommunalvalget.
Som fagforening er vi partipolitisk uafhængige.
Johnny gennemgår slides som er brugt til temadag omkring kommunalvalget med konsulenter og
FTR. Bestyrelsesmedlemmer kan inddrages i det kommunale påvirkningsarbejde.

Sager til orientering:
07. Nyt fra PLS
Bemærkninger: Repræsentanter er inviteret til dialog / Jonna
08. Nyt fra Lederforeningen
Bemærkninger: Ledertræf aflyst. Kristian Skovby Vind igen valgt til leder-TR i Holstebro.
09. Punkter til kommende møde(r).
Bemærkninger:
10. Eventuelt
Bemærkninger: Jonna / i næste nr. af lokalposten kommer der en reklame for pædagogikkens dag 9
oktober. Listen over de stande man kan møde på dagen kommer i med en oversigt.
Tina / ros til hurtig og effektiv høringssvar i Skive ift. omlægning på ledelsesområdet / specialområdet.
Ivan / Holstebro – Dialogen med Holstebro kommune er blevet langt bedre – på baggrund af samarbejde mellem de forskellige organisationer.
Sussi / Ros til Jonna og medlemsarrangementet med Per Schultz Jørgensen, der var lidt udfordret
teknisk, for at holde samtalen kørende med god orientering, mens udfordringerne blev løst.

