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Børne- og Ungestaben

Ordinært område-MED
 
Dato: 06. maj 2020 

Tidspunkt: 14.00 – 16 .00 

Sted: Skype møde

Tilstede: 

Formandskab
Dennis Danielsen (Formand)
Durita I Dali (Næstformand)

Ledelsesrepræsentanter
Gorm Bagger Andersen, Skolechef
Rune Bjørklund, Leder i Lindehuset 
Jens Zachariasen, Ny Hollænderskolen
Tea Fogh Mortensen, Leder i Æblehaven

Medarbejderrepræsentanter
Maya Morell Holm-Petersen, FTF, Sundhedsplejen
Lena M. Christensen, FKF, Børne- og Ungestaben
Henrik Tvarnø, FKF, Tre Falke Skolen
Hans Peter Aggebo, AC, Skoleafdelingen
Esther Metzon, 3F, Børnehuset Valhalla
Emil Solvind, LFS

Arbejdsmiljørepræsentanter
Line He-Gjerløff, AML, Skolen på Grundvigsvej
Vakant, AML, (Selvejende)
Torben Wulff, AMR, Børnehuset Planeten (Selvejende)
Ib Hummelgaard-Nielsen, AMR, Skolen ved Nordens Plads

Afbud: 

Jakob Toft, AML, SFO Ny Hollænder (Kommunal)
Tea Fogh Mortensen, Leder i Æblehaven deltog fra kl. 14.00-14.45
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Gorm Bagger Andersen, Skolechef deltog fra kl. 14.00-15.00

Gæster

Henning Daugaard, direktør for SSA
Helle Østergaard Stiesen, familiechef 

Referent: 

Sara Bønneland Foldal, Børne- og Ungestaben

Dennis Danielsen byder velkommen til mødet, og orienterer udvalget om, at Henning Daugaard og Helle 
Østergaard Stiesen vil deltage under punktet Handleplan for familieafdelingen. 

1. Godkendelse af dagsorden
Dennis Danielsen og Durita Dali har aftalt inden mødet, at Henning Daugaard og Helle Østergaard Stie-
sen bedes orientere udvalget om baggrunden og hensigten med handleplanen for familieafdelingen og 
hvad der ligges til grund for drøftelsen. 

Oprindeligt skulle udvalget drøfte punktet Handleplan for familieafdelingen, det ændres derfor til en ori-
entering og udvalget indkaldes til et ekstraordinært møde i næste uge, hvor punktet så drøftes. Til det 
ekstraordinære møde inviteres Henning Daugaard og Helle Østergaard Stiesen til at deltage. 

Henrik Tvarnø ønsker, at det bliver ført til referat, at der er en følelse af, at handleplanen for familieafde-
lingen hastes igennem, og at han mangler forståelse for dette. 

En tillidsrepræsentant fra Fællesrådgivningen har på vegne af flere medarbejdere tilkendegivet den sam-
me holdning. 

Henrik Tvarnø stiller forslag om, at punktet i stedet præsenteres i næste uge og drøftes senere. 

Ib Hummelgaard supplerer med, at det vil være fint, hvis vi venter til næste møde. Ib ønsker at få ført til 
referat, at der i handleplanen tages udgangspunkt i en case fra Herning Kommune, og han ønsker til-
føjet, at hvis der ses på den seneste udvikling der, så har de ikke armene oppe af begejstring. 

Dennis Danielsen beder udvalget om, at tage deres bemærkninger med senere på mødet når punktet 
gennemgås. Dennis holder fast ved, at punktet præsenteres i dag, og at der indkaldes til et ekstraordi-
nært møde hvor punktet drøftes. 

2. Meddelelser fra formanden herunder en status på corona
Dennis Danielsen siger tak – genåbningen er løst fantastisk, og det er ikke mindst medarbejdernes fortje-
neste. 



3

Når det er sagt, så ved Dennis, at der ligger et kæmpe arbejde bag, og at der vil ligge et kæmpe arbej-
de fremadrettet med retningslinjerne som de er nu. Hvis samfundet åbnes mere op, og professions-
højskoler, KUBE m.m. åbnes, så kan vi blive presset på lokaler. Men Dennis retter en stor tak. 

Dennis beder om en status fra områderne. 

Dagtilbud 

Dennis fortæller, at 500 forældre har valgt at blive fritaget for betaling i maj måned for til gengæld at pas-
se deres børn hjemme. 

Rune Bjørklund supplerer med, at der har været leder- og temamøder, som har givet nogle gode inds-
park ift. corona-håndtering. Derudover bruges der meget tid på organisering -  men det kører. 

Tea Fogh Mortensen siger, at det er godt, at Dennis Danielsen tager med til politikerne, at vi vil blive 
meget presset ved en fuld genåbning. 

Skoleområdet

Dennis Danielsen fortæller, at der har været SFO start på skolerne, og at det er gået godt. Dennis har 
selv været ude på en af skolerne og følge nogle af 1. maj-børnenes første dag sammen med borgmeste-
ren. 

Dennis håber, at retningslinjerne snart blødes lidt op. 

Gorm Bagger Andersen fortæller, at der er styr på det. Nødpasning og –undervisning kører ganske godt. 
Der er et ønske om, at flere børn snart kan komme i skole. Der er flere elever, der savner deres kam-
merater, og som vil have godt af at komme tilbage i skole. 

Jens Zachariasen supplerer med, at der ved yderligere genåbning vil være behov for nogle dage til for-
beredelse. 

Gorm Bagger Andersen mener, at der er et udspil om, at skolerne vil få fem dage. 

Dennis Danielsen mener, at det er vigtigt både på dagtilbuds- og skoleområdet, at tale om corona-løs-
ninger og se på om der er nogle ting, som der kan være sjove at arbejde videre med når hverdagen ven-
der tilbage. 

Durita Dali får ordet, og siger tak for rosen. Durita fortæller, at hun får positive tilbagemeldinger fra me-
darbejderne. Durita spørger ind til en status på værnemidler og smitte? 

Gorm Bagger Andersen svarer, at på vores område har vi de værnemidler som vi skal bruge. Der er en 
udfordring i Sundhedsplejen og i Tandplejen. 

Gorm fortæller, at ift. smitte, så er der nogle enkelte elever som er konstateret smittet, og som derfor er 
sendt hjem. Andre er i testforløb. Men niveauet for smitte er meget lavt. 

Emil Solvind undre sig over, at der ansættes mange timelønnede vikarer, da de i nogle tilfælde vil skul-
le tilbydes fastansættelse jf. overenskomsten. 
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Gorm Bagger Andersen svarer, at vi er i en ekstraordinær situation, og at det spørgsmål som Emil Sol-
vind rejser drøftes i HR. Gorm giver Emil Solvind ret i, at hvis ansættelsesforholdet strækker sig over en 
lang periode så er der noget overenskomstmæssigt ift. fastansættelse. 

Emil Solvind udbyder, at han også tænker på Sundhedsmyndighedernes retningslinjer ved at vikarerne 
ikke altid er tilknyttet en fast børnegruppe, men ofte bruges i forskellige grupper. 

Gorm Bagger Andersen svarer, at det er et ledelsesansvar at Sundhedsmyndighedernes retningslinjer 
overholdes. 

Tea Fogh Mortensen supplerer med, at vikarerne oplæres grundigt efter retningslinjerne, og at der er et 
stort fokus på det i institutionerne. Der er også fokus på, at vikarerne gøres trygge ved børnegrupperne. 

Dennis Danielsen siger, at det tages med videre.  

Durita Dali spørger om det har været på tale, at de ældste elever eksempelvis skal modtage undervis-
ning om lørdagen? 

Gorm Bagger Andersen svarer nej. 

Ester Metzon fortæller udvalget, at det også er vigtigt at der passes på i køkkenerne. At det er vigtigt at 
det pædagogiske personale holder sig ude af køkkenerne for at minimere smitten. 

Dennis Danielsen meddeler, at man helt overordnet set er i gang med at sætte de normale procedurer i 
gang – bl.a. ift. de politiske udvalg. 

3. Arbejdsmiljørapporten 2019
Dennis Danielsen orienterer om, at der er 4 temaer – og at han vil foreslå, at udvalget tager et tema ad 
gangen som gennemgås. Her konstateres det så om der er noget, som der skal fokusere mere på. 

Durita Dali siger, at der tegner sig et tydeligt billede af, at stress fylder. Durita mener, at et af de næste 
skridt er, at der arbejdes mere lokalt med det, eller at der arbejdes med de forskellige former for stress 
– og i den forbindelse ser på, om der med fordel kunne organiseres mere tydeligt f.eks. i forhold til for-
beredelsestid, så det ikke er den enkelte der ”konstant skal hukke en hæl og klippe en tå”. 

Ib Hummelgaard tager ordet og siger, at vi i øjeblikket er i en speciel situation, hvor vi ser på tingene på 
en anden måde. Vi kunne evt. tage noget læring herfra med videre. 

Rune Bjørklund tænker, at det kunne være givende at vide, hvad der dækker over stress, især ift. or-
ganisering af arbejdet og rammerne for arbejdet. 

Ester Metzon siger, at vi som situationen er lige nu, skal være OBS på, at der er mange kollegaer som 
er utrygge under corona – dem skal vi være opmærksomme på. Derudover har Ester en opfordring til, 
at psykologerne gerne må rykke hurtigere ud, da der går lang tid fra man har kontaktet dem, til medar-
bejderen taler med dem. Ester orienterer udvalget om, at hvis psykologen skal ud samme dag som de 
kontaktes, så koster det 2500 kr og problematisere, at de økonomiske overvejelser hos ledelsen kan 
komme til at stå i vejen for hurtig hjælp til medarbejderne.
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Emil Solvind har spørgsmål til trepartssamtalerne (medarbejder, psykolog, leder). Emil spørger om en 
medarbejder kan få en anonym bistand uden om sin leder? 

Rune Bjørklund mener, at det vidst er op til medarbejderen selv at vælge. 

Gorm Bagger Andersen mener, at der tilbydes 6 samtaler i alt. De første 5 mellem medarbejderen og 
psykologen, hvor den sjette samtale er med deltagelse fra lederen. 

Tea Fogh Mortensen supplerer med, at medarbejderen godt kan få et forløb uden om sin leder. Tea si-
ger, at fokus dog er på, at lederen skal inddrages, for at der kan skabes det bedste grundlag for, at med-
arbejderen kan vende tilbage på arbejde. 

Emil Solvind spørger ind til, om de selvejende institutioner er tvunget til at have et psykolog tilbud. 

Det er der lidt uklarhed omkring, det aftales at referent Sara Bønneland Foldal finder materiale ift. Emil 
Solvinds to spørgsmål, som sendes til udvalget sammen med referatet. 

Durita í Dali tilføjer, at vi på medarbejdersiden tidligere har opfordret til, at det bliver skrevet ind i drifts-
aftalerne for alle de selvejende institutioner, de det skal være tilknyttet en psykologordning.

Ib Hummelgaard mener, at der også findes en mellemløsning. Ib siger, at man med fordel også kan væl-
ge, at en fra sin faglige organisation deltager som bisidder, da det i mange situationer kan være en stor 
mundfuld for medarbejderen, og her kan bisidderen også hjælpe medarbejderen ift. hvad der konkret 
blev sagt på mødet med lederen. 

Jens Zachariasen orienterer om, at de på Ny Hollænderskolen har haft afholdt nogle workshops. Det har 
fungeret som et frivilligt tilbud uden for arbejdstid, hvor workshopsne har omhandlet, hvordan man kan 
forsøge at tage tingene i opløbet. 

Sygefravær

Dennis Danielsen oplyser, at sygefraværet i BUO er stabilt, men stadig højere end målsætningen. 

Dennis spørger udvalget, hvordan det opleves i praksis? 

Durita Dali starter med, at lederne er blevet bedre til at afholde omsorgssamtaler med fokus på omsorg 
og trivsel – hvilket er positivt. Durita hæfter sig også ved, at det korte sygefravær er faldet. 

Dennis Danielsen spørger udvalget, om der er noget som kan gøres bedre? 

Rune Bjørklund mener, at man kan blive klogere ift. de workshops som er blevet afholdt – da man som 
leder skal være skarp på, at det er forskellige omsorgssamtaler fra gang til gang – og at man skal holde 
fokus på den enkelte medarbejder. 

Line He-Gjerløff synes, at de notifikationer som kommer fra FK LIS er et godt redskab, også så det sik-
res at medarbejderne behandles ligeligt. 

Emil Solvind synes, at det er vigtigt at de lokale tillidsrepræsentanter inddrages, men at det vigtigste er 
den tætte dialog. 
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Ib Hummelgaard er enig med Emil Solvind i, at dialogen er rigtig vigtig. Ib mener, at for at det gøres bed-
re, så er det de helt små ting, der skal kigges på. Det er en kontinuerlig proces og den løbende dialog. 

Durita Dali mener, at en af de afgørende faktorer er nærværsledelse. Det er vigtigt at lederen forstår me-
darbejdernes arbejde og opgaver. Durita mener, at Ib Hummelgaard har en pointe i, at det er vigtigt at 
se på de små ting. Durita mener også, at det er vigtigt at få italesat ledelsesevaluering. 

Rune Bjørklund mener, at det er nogle gode pointer. Rune vil gerne, i forlængelse af Emil Solvind, ori-
entere om, at han altid opfordre sine medarbejdere til at tage deres tillidsrepræsentant eller en bisidder 
med, da dette er en kæmpe hjælp. 

Dennis Danielsen vil gerne hurtigt komme med en bemærkning ift. arbejdsulykker. Dennis siger, at der 
er sket et lille fald – hvilket er positivt. 

Dennis opfordrer udvalget til at få formidlet ud lokalt, at der er et tilbud om fysioterapi. 

4. Forventet regnskab 
Dennis Danielsen orienterer om, at det første forventede regnskab viser, at udfordringerne er dobbelt så 
store end de forgående år. Magistraten har valgt at indefryse 72,9 mio. kr. BOU har en andel på 29,5 
mio. kr. Dennis fortæller, at der er gjort alt hvad der kan for at se på de centrale konti. 

Dennis orienterer videre om, at der er en dialog i gang med lederne om, hvilke muligheder der er ift. min-
dre forbrug i coronaperioden. Der vil komme en statslig pulje senere, som vil dække coronaudgifter. 

Dennis siger, at punktet primært er en orientering om vores udgifter. Samtidig opfordre Dennis udvalget 
til at komme med forslag, hvis de har nogle – de vil være velkomne. 

Durita Dali spørger, om der er nogle konkrete besparelser ud over indefrysning – og hvad det vil have 
af konkret betydning. 

Dennis Danielsen svarer, at vi er blevet bedt om at finde besparelsesforslag til magistraten. Der kigges 
på forslag, som gør mindst ondt. I sidste ende ligger størstedelen af BUOs økonomi decentralt. Der fo-
regår derfor en stor drøftelse med de decentrale ledere ift., hvor det vil gøre mindst ondt. 

Durita Dali spørger ind til, om det kan få konsekvenser ift. minimumsnormeringer. 

Dennis Danielsen svarer, at der er forsøgt ikke at pege på noget med personaleressourcer. Og pointe-
rer, at det er vigtigt at få sagt, at der er tales om tilbagehold. 

Jens Zachariasen synes, det er vigtigt ikke at love, at det ikke kan få en indflydelse på personalet i 
mindre grad. 

Durita Dali spørger, om den nye udmelding om udligningsreformen vil være en fordel for os. 

Dennis Danielsen svarer, at det vil det ikke i det her budget år. Dennis pointerer, at i første omgang er 
det tilbagehold og ikke besparelser. 
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Jens Zachariasen uddyber med, at når han talte om indflydelse på personalet, så mente han, at der mu-
ligvis kunne kigges på noget arbejdstidsregulering – men at det ikke er det som der arbejdes efter. 

Dennis Danielsen siger, at der kigges på at finde så meget centralt som muligt. 

Durita Dali spørger ind til, om ungdomsskolerne er omfattet af det her. 

Dennis Danielsen svarer, at de har fået deres andel. 

Dennis afrunder punktet med, at han opfordrer udvalget til at gå tilbage til medarbejderne og formidle, 
at det handler om tilbageholdenhed.  

 

5. Handleplan for familieafsnittet 
Henning Daugaard og Helle Østergaard Stiesen er inviteret som gæster under punktet. 

Dennis Danielsen orienterer Henning Daugaard og Helle Østergaard Stiesen om, at det er blevet beslut-
tet i starten af mødet, at de præsenterer i dag og, at selve drøftelsen bliver i næste uge. 

Henning Daugaard synes, det er en god ide, og fortæller at han i dag vil præsentere hovedtingene i rap-
porten. 

Henning viser udvalget indsatstrappen (se bilag). Henning fortæller, at der er en ambition om, at meget 
skal løses i almenområdet, og at indsatstrappen skal give et overblik over, hvordan der gerne vil tæn-
kes. 

Efter sagen sidste år fortæller Henning, at der fra politisk side ikke kun er interesse ift. dokumentation, 
rettidighed m.m., men fokus er i høj grad også under overskriften tidlig forebyggende indsats. 

Der er et stort fokus på tilbudsviften som BDO arbejder på. Henning fortæller videre, at politikerne ger-
ne vil have forløbet om forebyggende tidlig indsat sideløbende med sagsbehandlerkvaliteten m.m. 

Henning fortæller, at det også er vigtigt, at der sker en organisatorisk kortlægning, og at det systemati-
seres hvem der refererer til hvem. 

Henning gennemgår Socialstyrelsens trekant og hovedtemaerne i oplægget. (se bilag). 

Grunden til at Henning Daugaard gerne vil have, at udkastet til analysen drøftes i MED er, at politikerne 
ønsker en status og et beslutningsgrundlag i juni måned for at kunne implementere en tidlig og forebyg-
gende indsats i organisationen. Der er tale om en drøftelse bredt i organisationen, men også i drøftelse 
i MED-regi både Område-MED og lokale udvalg som er involveret. Grundlaget er udkastet til BDO-rap-
port og Henning forventer, at det er elementer heri der vil indgå i et beslutningsoplæg, krydret med ind-
tryk fra dialogrunden og drøftelsen i MED-organisationen. Den vil der også blive samlet op på i f.t. det 
der præsenteres for politikerne.

Henning fortæller videre, at BDO har skitseret hvordan det organisatorisk ser ud nu. Her vises bl.a. de 
tværgående funktioner. BDOs bud er, at hvis vi skal kunne tilbyde en ny tilbudsvifte, så skal vi igang-
sætte de rådgivende funktioner mere og samle dem organisatorisk som ét afdelings-chef-område.  Deru-
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dover så vil inklusionsdagsordenen blive en del af det her, og den udgående funktion skal styrkes. Hen-
ning pointerer, at det vigtigste ikke er det organisatoriske, men det er at hjælpe børn og forældre tæt på 
almenområdet.

Dennis Danielsen opfordrer udvalget til hen mod drøftelsen, at have fokus på de elementer der skal styr-
kes tæt på almenområdet og ift. en stærkere tværfaglig model. 

Opklarende spørgsmål fra udvalget

Jens Zachariasen savner et overblik over, hvor mange børn det handler om, aldersgruppe m.m.? Jens 
synes også, at det er relevant at blive informeret om, hvor mange børn i hvilke tilbud, så det er tydeligt 
hvilke tilbud det omhandler? 

Henning Daugaard svarer, at han har misset at fortælle, at der sideløbende er en afdækning i gang. 

Dennis Danielsen supplerer med, at der er flere spor der kører sideløbende. Handleplanen i familieaf-
delingen, Masterplan i Skoleafdelingen og specialundervisningsanalysen – så vi skal have tungen lige i 
munden. 

Henrik Tvarnø synes, at det hele er lidt dårligt præsenteret, og at folk kan gå lidt i panik. Henrik mener, 
at det er en proces der bør udsættes til vi er tilbage i en normal hverdag, så alle medarbejdere kan væ-
re med i processen. 

Dennis Danielsen svarer, at det er noget som har været drøftet i rigtig mange år. Dennis´ håb er, at vi 
hurtigst muligt kan komme til at tale indhold, hvor medarbejderne inddrages. 

Ib Hummelgaard supplerer med, at udgangspunktet er at vi har manglet kvalitet. Indholdet er svært at 
være uenig i. Ib er enig med Dennis Danielsen i, at det er menneskers liv, som vi ønsker at højne. Ib øn-
sker, at vi diskuterer hvordan vi kan løfte det her. 

Henning Daugaard tager ordet, og siger at det er vigtigt at holde sig for øje, at det er en vision. Vi ople-
ver konsekvenserne af, at vi nok har gjort det mere besværligt for os selv, ved den måde vi er organi-
seret på. Vi har til gengæld nogle fantastiske forudsætninger. Det er bl.a. visitationsstrukturen som vi 
har besværliggjort. Henning glæder sig til drøftelsen. 

Helle Østergaard Stiesen mener, at det er vigtigt at få sagt, at det her er et bud på en ramme for, hvor-
dan vi kan arbejde os ind i det her. Hvordan vi kan strukturere samarbejdsrelationerne. Der er endnu 
mange ting som skal afklares. Helle siger endvidere, at det er vigtigt at få skabt en stringens i måden 
som vi arbejder bl.a. med tidlig forebyggelse. Få kortlagt hvordan vi bruger vores ressourcer bedst mu-
ligt, så meget ikke kører parallelt, men i stedet på en koordineret måde. 

Maya Morell Holm-Petersen hæfter sig ved, at sundhedsplejen er beskrevet i det tværfaglige, men at in-
gen derfra er blevet inddraget. Maya har lovet på vegne af en tillidsrepræsentant fra Fællesrådgivnin-
gen at videreformidle følelsen af at det hele foregår lidt forhastet, og et ønske om mere medarbejder ind-
dragelse. Og fortæller, at størstedelen af sundhedsplejens arbejde ligger indenfor forbyggelses- og al-
men området og at det derfor giver mening, at de ligger under dagtilbud.



9

Durita Dali siger, at tilbagemeldingerne fra medarbejderne som er en del af det her er, at de ikke har 
været inddraget. Durita spørger ind til hvor koblingen er til almenområdet ligger i BDO rapporten – for 
umiddelbart virker det bekymrende, at man vil eksempelvis SSP og sundhedsplejen væk fra almen områ-
det? 

Henning Daugaard svarer, at det er i proces. Der har været afholdt nogle workshops som har omhand-
let tilbudsviftet, ikke analysen i sin helhed. Henning giver Durita ret i at koblingen skal være stærkere til 
almenområdet, men at vi stadig er tidligt i processen. 

Dennis Danielsen afrunder punktet med at sige, tak til gæsterne og at vi tager selve drøftelsen i den 
kommende uge. 

6. Næste møde herunder punkter til mødet
-

7. Eventuelt 
-


