2021

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

IHJ/JGA/JPU/BTB

Bestyrelsesmøde den 6. oktober 2021 kl. 9.00-16.00
hos BUPL MidtVestjylland, Stationsvej 8A, 7500 Holstebro

Der vil være kaffe/the og brød fra kl. 8.30.
Specielle bemærkninger: Lederbestyrelsesmedlemmer der deltog i Introhøjskole er inviteret med til
første punkt.
Indkaldte:, Britta Kristine Bundgaard, 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.
Klaus Hendriksen og Litten Høyer Nielsen.
Afbud: Johnny Gaardsdal, Pernille D. Marcussen, Vibeke Møller Pedersen, Jon Nielsen.
Tilstede: Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Ivan H. Jensen, Jonna Uhre – kommer 12.30, Knud
Bjerre Sloth, Tina Damgaard, Maja Berggaard Hansen – kommer 10.30, Louise B.K. Pedersen –
kommer 11.00, Susie Roland Mikkelsen, Christina Brøchner, Patrick Nordskov, Klaus Hendriksen
og Britta Kristine Bundgaard.

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

00. Referater siden sidst.
Bestyrelsesmøde: 6. og 7. september
HB: 8.og 9. September og 5. oktober.
Beslutning:
Handlinger:
Bemærkninger: Udvidet bestyrelsesmøde – bar præg af at have god tid til diskussion, og gode muligheder for at, få draget vores pædagogiske hverdag ind i drøftelserne. Oplæg ved Keld gav ny god
viden. Generelle kommentarer er meget positive.

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

01. Opsamling på Introhøjskole 13-15 sept 2021.
Historik: Der har været afholdt introhøjskole, hvor flere fra BUPL MidtVestjylland deltog.
Indstilling: Drøftelse af forløb og udbytte
Behandling af sagen: Plenum
Ref.: Bemærkninger: Deltagelse af Klaus Hendriksen, Pernille Dam Markussen og Patrick Nordskov og Litten H. Nielsen som nye bestyrelses- og LLB medlemmer. Tilbagemelding fra Klaus Hendriksen og Patrick Nordskov.
God oplevelse med 55 deltagere. Meget varieret program, der både bød på kreativ rundtur i Forbundshuset, havnerundfart og besøg på Arbejdermuseet. Forskellige workshops med god mulighed
for at skabe netværk og få sparring.

POLITISK STATUS ved formanden.
Formanden italesatte de mange forskellige dagsordener der er tilstede samtidig og hvor det kan være svært
at få netop vores dagsorden i medierne – både lokalt og centralt. Vi prøver så meget som muligt at presse på
og deltage hvor vi kan – det mærkes lokalt at KV21 nærmer sig – det er det vi skal have fokus på frem til valget.

Sager til beslutning:
02. Årskalender for 2022
Historik: Vi skal have planlagt møderne for 2022
Indstilling: Det indstilles at kalenderen godkendes.
Behandling af sagen: Jonna fremlægger forslag til mødedatoer for 2022, det drøftes i plenum.
Beslutning: Godkendt
Handlinger:
Bemærkninger: Jonna gennemgår datoer for bestyrelsesmøder i MidtVestjylland. Kalenderen kommer ud så snart den er færdig.
Det aftales, at der sendes kalenderinvitationer ud til bestyrelsesmedlemmer på alle medlemsarrangementerne
Der bliver 2 digitale medlemsarrangementer.

03a. Årshjul 2022
Historik: Vi skal have udarbejdet et årshjul for 2022. Det har været et par forskellige år siden sidste
generalforsamling og vi skal have planlagt tema møder ud over det der skal være ifølge vedtægterne.
Indstilling: Bestyrelsen drøfter ideer til temaer, der efterfølgende lægges ind i et årshjul.
Behandling af sagen: Kort gruppedrøftelser og opsamling i plenum.
Beslutning:
Handlinger:
Bemærkninger: Ideudveksling omkring bestyrelsesturen til Kbh i foråret. Ønske om besøg på Christiansborg og møde med børneordfører. Institutionsbesøg evt på klubområdet. Både noget kulturelt
og noget specifikt fagligt. DL Arbejder videre med arrangementet.
Temaer til årshjul: Rekruttering og fastholdelse på området. Skole-fritid har fokus indtil Kongres
2022. Kommunegennemgang fortsættes – fremtidens fagforening evt. sammen med LLB, FTR og
Konsulenter. Bjørn Hansen var på Introhøjskolen og var meget spændende. Desuden er det kongres
år og generalforsamling og det gør, at der er faste procedurer for hvad vi skal igennem.

03b. Ekstra punkt.
Ændrede og Øgede opgaver – kræver handling.
Historik: Der sker hele tiden ny udvikling i IT systemerne og vi kan mere og mere. Vi skal samtidig
have nyt telefonsystem og medlemsregistreringen skal forbedres.
Med denne baggrund foreslår DL at Ruth sættes op i tid. Fra 21 timer til 28 timer om ugen, som en
fast opnormering. Det vil koste 100.000, - alt incl. på årsbasis,
Indstilling: At Ruth pt ansat på 21 timer, hæves til 28 timer.
Beslutning: Bestyrelsen følger DL indstilling.

Sager til drøftelse
04. KV 21 - Status
Historik: Kort orientering om indsatserne i kommunerne.
Indstilling:
Behandling af sagen: Plenum
Beslutning:
Handlinger:
Bemærkninger: Vi tager en kommunerunde med status på evt arrangementer i forbindelse med
KV21 – udfordringer med forskellige dagsordner i kommunerne. Vi taler om indhold på dialogmøder og hvordan vi evt holder fast i børnefamilieudvalgene efter valget.
Vi oplever ikke, at der er kontakt eller aktivitet i ”Hvor er der en voksen” forældrebevægelsen, som
har fået mulig for støtte til diverse aktiviteter fra BUPL. Hvis nogen møder forældre der vil tage
initiativ, og mangler ressourcer i forhold til økonomi, så kontakt kontoret.
05. Uddannelsesdebatten 2021
Historik: Der har været afholdt uddannelsesdebat i Nissum d. 30.9. og 1.10.
Hvordan oplevedes den i år?
Indstilling: Drøftelse – udveksling af erfaringer
Behandling af sagen:
Handlinger:
Bemærkninger: Med deltagelse af DL begge dage, og enkelte bestyrelsesmedlemmer. Stor deltagelse til åbningsdebat – mange studerende. Kritik af forholdene omkring workshops hvor BUPL
deltog. Bekymring og irritation over at pædagogerne ikke nævnes i de politiske taler. Der var for
meget søjleopdelt, så der var ikke så meget debat – der skal blandes noget mere fremover.
Jonna vil evaluerer med de øvrige BUPL fagforeninger der deltog.
06. Underskrift af regnskab.
Historik: Regnskabet skal formelt underskrives af alle i bestyrelsen.
Indstilling:
Behandling af sagen: Britta sørger for det nødvendige.
Handlinger:
Bemærkninger: Endelig underskrift fra bestyrelsesmedlemmer på regnskab 2020.

Sager til orientering:
07.
Historik:
Indstilling: Det indstilles at
Behandling af sagen:
Beslutning:
Handlinger:
Bemærkninger:
08. Nyt fra PLS
Bemærkninger: Årsmøde, der er udskudt fra perioden med corona, afholdes inden længe.
09. Nyt fra Lederforeningen
Bemærkninger: Lars Søgaard og Eva M Immertreu kommer her til MidtVestjylland og holder møde
med leder repræsentanter og 2 medlemmer fra bestyrelsen og Ivan, ift opfølgning på mål for lederarbejdet vedtaget på kongressen.
Lederarrangement 2 november – Musikhuset – kun 14 tilmeldte / Christian Ørsted. Bliver boostet
på Facebook for flere tilmeldinger.
10. Punkter til kommende møde(r).
Bemærkninger: Ingen bemærkninger
11. Eventuelt
Bemærkninger: Fremtidens klub / bliver præsenteret på Christiansborg 12 nov.
Fagligt politisk værksted / Specialpædagogisk værksted – Kolding 22 november.
Information om arrangementet i Kolding vedlægges referatet.
15 november Forskningsprojekt omkring pædagoger i udskolingen – gratis dagskonference på VIA
i Viborg.
Daglig ledelse

