
Referat fra møde d. 27.5.2016 i Selskab for ledere  

Emne: Ordinært møde, Selskab for ledere 

 

Formål med mødet: Drøfte emner af almen interesse for gruppens medlemmer og træffe be-

slutninger vedrørende selskabets drift. Planlægge afvikling af årets lederkonference. 

 

Anvendelse af mødets resultat: Vi skal sikre os at emner der behandles på møderne relate-

rer sig til vores vedtægter og at igangsatte aktiviteter relaterer sig til det godkendte arbejds-

program.  

 

Data om mødet 

 
Dato: 27. maj 2016 

Tid: 10 - 15 

Sted: Etf, Nørrevold 

 

Mødedeltagere:  

 

Karin Rasmussen, referent 

Pernille Ellefsen: afbud 

Lotte Lagoni 

Helle Nørgaard Rasmussen 

(kommer senere) 

Mette Skjærbæk Svane: Afbud 

Rita Bonke 

Johanne Drachmann 

Christina Kejlberg: Afbud 

 

Dagsorden:  

 

1. Gennemgang og godkendelse af dagsorden: Dagsordnen godkendt. 

 

 

2. Konstituering af bestyrelsen: 

Efter Lotte Lagonis fratræden består bestyrelsen af Pernille Ellefsen som formand, Jo-

hanne Drachmann som næstformand, Mette Swane, Helle Sørensen og Christina Kejl-

berg. 

Rita Bonke indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen. 

Bestyrelsen fortsætter med det antal medlemmer, der er nu frem til generalforsamlin-

gen, der ligger som afslutning på dag 1 på lederkonferencen den 25.oktober. 

 

Der skal i bestyrelsen findes en ny økonomiansvarlig i stedet for Lotte Lagoni. 

 

Lotte vil i sin egenskab af næstformand i Etf få med lederområdet at gøre. 

 

Det skal på det kommende møde afklares, hvordan møderne skal afvikles i fremtiden: 

Som heldagsmøder, som skype-møder eller på anden vis. 

 

Johanne Drachmann takkede Lotte Lagoni for indsatsen i bestyrelsen og gratulerede 

med den politiske post i Etf. 

 

 

3. Lederkonference 2016: 

Der er god økonomi i lederselskabets kasse. 



Bestyrelsen besluttede, at yde tilskud på kr. 500 pr. tilmeldte leder, der er medl. af le-

derselskabet og som tilmelder sig det fulde arrangement. For de medlemmer af Leder-

selskabet, der tilmelder sig uden overnatning, yder selskabet tilskud på kr. 300. 

Nye medlemmer af Lederselskabet kan opnå denne rabat, hvis de melder sig i Selskab 

for ledere senest 1. august. 

Tina Nør tager kontakt til Tina Lambrecht vedr. et fælles formandsoplæg på konferencen 

mhp. at holde fast i det planlagte, hvor begge formænd skule have en fælles seance. 

Johanne tager kontakt til Pernille mhp. at kontakte fyssernes lederråds formand, Lisbeth 

Schrøder med samme formål. 

 

4.  Mentorordning: 

Der er til dato 15 mentorer, som er rimeligt fordelt i landet. 

Johanne og Karin fortsætter arbejdet med at finde flere mentorer. Vi har en målsætning 

om, at nå op på 20 mentorer, før vi ønsker at genstarte ordningen for alvor. 

Selskabet vurderer, at et landsdækkende arrangement for mentorerne ikke vil tiltrække 

vores mentorer. 

Vi bør highlighte, hvad mentorer får ud af, at indgå i den rolle. 

Der skal afsættes tid, 15 min., til at omtale ordningen på lederkonferencen, da det vil 

være et godt forum at omtale ordningen i og måske få flere til at tilbyde sig som mento-

rer. 

 

5.  Kandidater i ergoterapi: Kandidater møder ledere… 

Der er planlagt med to møder, den 6. og 13.9. i hhv. Kbh og Odense. 

Danske Fysioterapeuter er inviteret til at være en del af arrangementet, men vi har ind-

til videre ikke hørt fra dem. Vi fortsætter planlægningen. 

Led. Fysioterapeuter er velkomne til at deltage, hvis de har lyst. 

 

Vi skal have fundet et par ledere, der kan komme og holde korte oplæg om erfaringer 

med at have kandidater ansat og hvad der førte til, at de valgte at ansætte en terapeut-

uddannet kandidat. 

Vi ønsker ligeledes at få et par kandidatuddannede ergoterapeuter til at komme og for-

tælle, hvordan de anvender deres akademiske kompetencer i virkeligheden. 

Hvis det er muligt, at få en repr, fra udd. på SDU til at fortælle kort om kand.uddannel-

sen i ergoterapi, så vil det være fint. Eftersom det nye hold starter den 1.9. kan det må-

ske blive vanskeligt ? 

Møderne skal omtales på FB, LinedIn og f.eks sendes ud i mail til alle ledere. 

 

6:      Gennemgang af arbejdsprogram: 

         Forslag til kommende arrangementer: 

-  Work-shops, uden externe oplægholdere 

-  Selskabet skal have mere fat i lederne. 

-  Ledere på Fyn arbejder p.t. med nye arbejdsmetoder, f.eks inden for hjælpemidler. 

    Disse ledere kunne f.eks komme med konkrete eksempler på, hvordan de omsætter     

    de nye rammer for levering af velfærdsydelser. 

- Bestyrelsen tager kontakt til udd.stederne, som tidligere planlagt. Dette kan i prak-

sis først ske til efteråret. Karin/sekr. arbejder der ud over videre med, at få ledelse 



præsenteret i grundudd.. Dette sker i samarbejde med Inger Marie Jessen i faglig 

afd. 

- Overveje at have fokus på karriereplanlægning i 2017, for det får lederne i indre om-

fang af deres egen arb.plads, mens de får masser af tilbud om f.eks lederuddan-

nelse. Det kan være via mentorordning, indiv. karrieresamtaler med lederkonsulent i 

Etf, måske brug af hjemmesiden ”karriere navigation” via KMP +, hvis der er midler 

til det. (Kan måske sættes i værk allerede i slutningen af 2016.) 

- Emnet ”Sætte ledelse på dagsordnen”: Have fokus på det, der ikke er den daglige 

drift, men som omhandler ”hvor vi er på vej hen ?” om strategi, og nye måder at ar-

bejde på i den off.  Sektor.(Kan relatere sig til oplæg fra Hanne Dorthe Sørensen, 

der holder oplæg på lederkonferecen.) 

- Vi skal på det kommende møde forholde os mere konkret til, om vi skal fastholde 

Master classes i 2017, eller om etf med fordel kan tilbyde noget andet til lederne, ef-

tersom der kun er ringe tilslutning fra Etf´s ledere til vores master classes. 

 

Medl.tilfredshedsundersøgelse: 

Lederselskabet vil blive involveret fra medio august til medio sept. Hvor vi kan byde ind 

med forslag til temaer og spørgsmål. 

 

Temadag i 17, som udløber/fortsættelse af lederkonferencen i 16. 

Et sådan arrangement kunne også være en mulighed. På den måde kunne vi måske få 

mere udbytte af et oplæg fra lederkonferencen ?  

 

7: Status på øvrige tilbud til ledere: 

- Der er tilmeldte til Før-leder-forløbet. 

- Der er p.t. ingen, der har søgt om tilskud til DP-udd. i ledelse, som vi udbyder i sam-

arbejde med COK i Herlev og Danske Fysioterapeuter. 

- Lederkonferencen kører. Der er udarbejdet program og tilmelding via vores hjemme-

side kan starte op i næste uge. 

- Master classes: De gennemføres som planlagt året ud, men vi skal kigge på, om vi 

med fordel bør bruge ressourcerne på andre tiltag ? 

8:   Afholdelse af næste møde: 

Johanne kontakter Pernille vedr. et fælles møde med Lederrådet i september mhp. af-

klaring af mødedato. Der er planlagt møde til den 7.9. i Lederselskabet i Etf. 

 

 

9:  Orientering: 

      Der var ikke noget til dette emne. 

 

 

 

 
 
 


