Odense, den 8. oktober 2021
smj/

Dagsorden – BUPL Fyns bestyrelsesmøde torsdag den 7. oktober 2021
Kl. 9.00 – 12.00, Mødet blev holdt hos BUPL Fyn, Bornholmsgade 1 i Odense.
Deltagere: Rikke Hunsdahl, Lone Reinholdt, Pernille Isaksen, Eva Charles Jensen, Mette Gylling
Dørup, Sarah Munkholm Rasmussen, Søren Stenmann Lund, Thomas Alslev Jensen, Lise Ravn
Jeppesen, Henrik Brandt Rasmussen, Carsten Ørum, Mikkel Falken, Henriette Drevsfeldt og
Steffen Jensen (ref.).
Afbud: Emilie Lindegaard, Pernille Tange Jensen
Rikke bød velkommen til Mikkel Falken og oplyste at Karina Junker er udtrådt af bestyrelsen.
FORMALIA
1.

Godkendelse af dagsorden

TIL ORIENTERING
2.

Politisk status v. Rikke
Rikke reflekterede over sammenhængen mellem politiske visioner og holdninger hos
medlemmerne. Rikke brugte et eksempel på, hvordan dagsordenen med pædagoger op i tid
er slået. En TR gruppe fortalte om hvordan de havde bragt drøftelserne ud på
arbejdspladserne og ind i dialogen med ledelsen lokalt. Det var berigende at høre dem dele
deres tanker om hvordan de var nået dertil. Rikke fortsatte med at fortælle eksempler på
hvordan der er gode eksempler og perspektiver på politikomsætning ude i virkeligheden og
hvordan hun møder dem i hverdagen.
Rikkes status gav anledning til en række bemærkninger og refleksioner fra
bestyrelsesmedlemmerne. Det er komplekse problemstillinger ift. Eksempelvis pædagoger op i
tid og pædagogandele. Der er store forskelle men også vigtigt at perspektiverne bliver løftet
fra den enkelte medarbejder og arbejdsplads, hvis udfordringer skal håndteres og de enkelte
medlemmer og arbejdspladser kan se løsningerne. Det er noget der skal løses i samarbejde
med forvaltning og ledere.

3.

Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøderne den 8.- 9. september og 5. oktober v. Pernille
og Lise
Bestyrelsen fik en orientering fra Pernille og Lise. For uddybning henviste Pernille til referatet.
Fritids- og skoleområdet har fyldt en del med udkast til den nye politik på området.
Talentuddannelsen der har været drøftet i bestyrelsen, blev behandlet af HB. Selvom HB var
skeptiske og der var en del forbehold til talent uddannelse, så blev der stemt for, at forbundet
skulle arbejde videre med et nyt oplæg og ide.
Den visuelle identitet er vedtaget. Når materialet kommer vil det blive præsenteret for
bestyrelsen.

TIL DRØFTELSE
4.

KV 21 v. Pernille og Steffen
Bestyrelsen fik præsenteret tidslinien for aktiviteter i relation til KV 21. Det er en dynamisk
oversigt. Bestyrelsen fik præsenteret ide og udkast til kandidathenvendelse. Den forventes
udsendt den 11. oktober. Eventuelle bemærkninger inden da.
Bestyrelsen fik et oplæg til små video citater.
Bestyrelsen fik præsenteret et forslag om BU udvalgskonference i 2022. Bestyrelsen drøftede
tankerne og bakkede op om ideen. Det blev bemærket, at der skal være obs på at fokus på
minimumsnormeringerne drukner.
Det blev anmodet om at FTR får en netadgang de næste to måneder til Fyens Stiftstidende.
Det undersøges og meldes skriftligt tilbage til bestyrelsen.

5.

Opfølgning bestyrelsesseminar i København v. Astrid og Steffen
Bestyrelsen samlede op på drøftelserne på bestyrelsesseminaret og pegede på fremadrettede
drøftelsestemaer. Det skal munde ud i et oplæg til GF 2022 om retning for fremtidens BUPL
Fyn. Astrid og Steffen samler op og laver en plan for arbejdet det næste år.

TIL BESLUTNING
6.

Godkendelse af mødeplan for 2022. v. Steffen
Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2022.
Enkelte ønsker om ændring af dato for seminar og mødet i november undersøges.
Alle bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt fra 9.00-15.30.

Bestyrelsesmøder

HB-møde

Fredag den 28. januar

2. og 3. februar

Torsdag den 31. marts

6. og 7. april

Onsdag den 20. april
Fredag den 20. maj (fællesmøde med LLB)
Mandag den 13. juni

21. og 22. juni

Torsdag-fredag 1.-2. september, seminar

7. og 8. september

Onsdag den 21. september
Torsdag den 6. oktober (generalforsamling
Mandag den 24. oktober

26. og 27. oktober

Torsdag den 17. november (delegationsmøde)
Torsdag-lørdag den 24.-26. november, kongres

23. november

Mandag den 12. december

13. og 14. december

TIL ORIENTERING
7.
8.

Nyt fra PLS: Intet
Nyt fra FTR v. Pernille: Der er kommet ny FTR på Langeland og i Svendborg

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Nyt fra FH v. Lone: Lone orienterede om det aktuelle arbejde. Der mangler stadig afklaring af
mange forhold om opgaver og bemanding. Det forventes det bliver tydeligere til januar.
Nyt fra PBU v. Lone: PBU ligger i toppen ift. udbytte. Der er mange usikkerheder i markedet
pt. Forventningen er, at der kommer mere ro på sidst på året. PBU havde en stand ifm TR uge
39. De har tilbudt at komme på FTR møderne.
Nyt fra lederforeningen v. Carsten: Carsten refererede fra det seneste LLB møde, hvor bla
uddannelse, rekruttering og før leder uddannelse var på dagsordenen.
Nyt fra kontoret: Intet
Evt.: 150 flere medlemmer for nuværende ift. samme tidspunkt sidste år
Evaluering af mødet
Kommende møder: Næste møde er den 17. november

Bestyrelsesmødet blev efterfulgt af et fællesmøde om Professionens identitet og
uddannelse.
Det var et fællesmøde, hvor bestyrelsen, lederbestyrelsen, FTR og LTR var inviteret.
Programmet starter med et oplæg om ”Pædagogers professionsidentitet i lyset af fremtidens
pædagoguddannelse”, v. Uddannelseschef Anders Nørgaard og Docent Christina Haandbæk
Schmidt, UCL
Efterfølgende blev der givet en status på den nye merituddannelse v. Anders Nørgaard
Det blev rundet af med en drøftelse af, hvordan får vi uddannet flere meritpædagoger
Slides fra oplægget er rundsendt til de inviterede.

