BKF – Region Midtjylland

29. marts 2019

Referat fra Generalforsamling i BKF – Region Midt
a)

Valg af dirigent
Anton Rasmussen blev valgt.

b) Formandens beretning – med indslag fra de landsdækkende netværk
Formandens beretning:
Vi har haft et aktivt år med god opbakning til de afholdte medlemsmøder. Vores formand er også gået af.
 Mødet i marts: Generalforsamling
 Mødet i juni: Styring – fokus på ledelse, mens vi afventede Ledelseskommissionens arbejde (sammen
med socialchefforeningen)
 Mødet i september: Tværgående indsatser i kommunerne – herunder tandsundhed og bekymrende
fravær i skolerne
 Mødet i december: Fællesmøde med økonomidirektørforeningen og BKF Midt. Fondsmidler,
investeringstænkning og økonomiske incitamenter, Business-cases på dagtilbudsområdet –
effektstyring, budgettildelingsmodeller rettet mod decentrale enheder inkl. drøftelse af betydningen
af socio-økonomiske forhold.
 Bestyrelsesmøde januar: Fælles møde med Region Nord, der ønsker at drøfte muligheden for både
fælles inspiration og fælles møder – seminar, udlandsrejser. Godt og konstruktivt møde.
 I lige år tager vi på udenlandstur – Turen gik i 2018 til Amsterdam med 22 deltagere, hvor
tilbagemeldingen var, at turen var godt organiseret med vedkommende og relevant program og tid til
”relationel koordinering”.
 I ulige år har vi aftalt et seminar. Det er for 2019 fastsat til den 31. oktober og den 1. november –
indholdet planlægges sammen med Region Midt. Emnekataloget er under udarbejdelse, men fortsat
fokus på ledelse og et særligt nedslag på Ledelseskommissionens fokus på MED-arbejdet, men også
på inkluderende læringsfællesskaber. Budgetrammen er ca. 4.000 kr. pr deltager. Forslag fra
bestyrelsen om tilskud fra BKF med 1.000 kr. pr deltager. Karpenhøj har plads til os 
 Årsmødet i Nyborg er blevet rost. Det samme er vores efterhånden tradition om et arrangement sidst
på dagen for Region Midt.
 Socialchefforeningen vil fortsat gerne holde fællesmøder sammen med BKF
Skolenetværket:
 Tre møder i det forgangne år: Temaer: AULA, Arbejdstidsaftaler/forståelsespapirer, politisk ændring af
folkeskoleloven (250 mio. kr. på vej til kvalitetsløft af uuv),
 Landsdækkende: Møde med KL (fokus på hvordan vi arbejder med at udfylde rummet mellem
forvaltning og skoleledelse) og UVM undersøgelse af vikarforbruget – ingen mønstre indtil nu, Ny
bekendtgørelse for registrering af elevfravær på vej – OG vigtigt: Ulovligt fravær ved 15% skal
medføre reduktion i børne-/familieydelserne i det kommende kvartal. Evaluering af de nationale tests
er igangsat. Derudover evaluering af læreruddannelsen.
Kulturnetværket:
 KF-netværket er kommet i god gænge. Stabilt fremmøde fra alle 5 regioner.
 Netværket har været repræsenteret i Kulturministeriets arbejdsgrupper vedrørende udmøntning af:
o Pulje til netværk af talentkommuner
o Talentpulje
o En tidlig kulturstart (Kulturtilbud i dagsinstitutioner)
o Kultur i socialt udsatte boligområder.
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 Steen Lindgaard og BKFs formand Anne Vang Rasmussen mødtes i januar med kulturministeren. Godt
og konstruktivt møde. BKF gik fra mødet med et opdrag på at tegne en skitse af en fremtidig
kulturskolelovgivning.
 Ingen progression i forhold til reformer på museumsområdet. Ny scenekunstaftale betyder at der er
nogle (3) egnsteatre der får særligt gode vilkår for fremtidig udvikling.
 Kultur- og Borgerservicechef John Bøgelund Frederiksen fra Silkeborg Kommune repræsenterer region
Midt i KF-Netværket
Dagtilbudsnetværket:
Regionalt:
 Lovgivningen er stadig under implementering og vi opdager stadig ting, der skal yderligere beskrives
især i forhold til de nye muligheder, som familierne har fået
 Kompetenceudvikling i relation til den styrkede pædagogiske læreplan er i gang i alle kommuner –
Mange forskellige tiltag – her i Regionen er det næsten udelukkende i samarbejde med VIA
 Har et godt netværk, hvor der er plads til gode drøftelser og vidensdeling på tværs
Nationalt:
 Ghetto udspil
 Obligatorisk læringstilbud
 Årsmøde 2018 – Arbejdede med ”Det gode argument for dagtilbud” – Retoriker Jonas Gabrielsen
hjalp os gennem samtalesalonen
 Samarbejde med KL, EVA, Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen - særligt i forhold til
praksiskonsulenterne, BUPL, FOA, FOLA. Brev udsendt til samarbejdsparter, med ønske om flg.
fokuspunkter
o Ledelse som en del af en kvalitetsdagsorden
o Vores holdningsnotat - kommer nyt, klar efter sommerferien
o Kvalitetsdagsorden
o Nysgerrig på vilkårsdelen – Mange forskellige vilkår, når lovgivningen skal implementeres,
eller der skal arbejdes med kvalitet
o Pulje ansøgninger - Puljetyranni
o Forskning – Kvalitet i dagtilbud. Ønske om at få et Phd. råd i lighed med på skoleområdet.
o Pædagoguddannelsen – Deltager i følgegruppe – National handleplanMeget modulopdelt
og der er studerende, der næsten går ned med stress.
Børne- og Familienetværket:
 Børne- og Familienetværket har haft mange love og bekendtgørelser i høring. Bl.a. det nye
Ungdomskriminalitetsnævn, som blev hastet igennem og vedtaget 18. december med ikrafttrædelse
1. januar. Derudover ny bekendtgørelse omkring plejefamilier, hvor der kommer nye kategorier og
med specifikation af deres kompetencer samt kommunale krav til supervision mv.
 Ankestyrelsens tørresnor på børnehandicapområdet. Derudover er der som følge af økonomiaftalen
nedsat et dialogforum med deltagelse af KL, Ankestyrelsen, BKF og Socialchefforeningen samt DASSOS
repræsentanter. Der har været et møde.
 Ungdomskriminalitetsnævn. Der har været indstillet 80 sager, og de 50 af sagerne har været behandlet.
Ingen på 10 år. Børne- Familienetværket har en repræsentant i det særlige koordinationsudvalg, som
skal følge implementeringen. Derudover sidder der en fra politiet og en dommer.
 Netværket har fået en god og hyppig dialog op og stå med Sundhedsstyrelsen og Socialministeriet.
 Udarbejdet fem holdningsnotater omkring følgende tematikker:
o Nytænkning af indsatsviften - udsatte- og anbringelsesområdet
o Hverdagslivsperspektivet
o Praksisbaseret og dokumenteret viden
o Fælles børn – fælles ansvar
o Barnet i konteksten
 Bekymrende skolefravær – det har store konsekvenser for barnets trivsel og udvikling, og her er der
behov for at vi på børne- og familieområdet samt skoleområdet samarbejder tæt. Der er bl.a. behov
for mere ensartet måde at registrere fravær på og det arbejder UVM med nyt registreringssystem.
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 Nyt skilsmissesystem der træder i kraft 1. april. Det betyder konfliktsager skal i Familieretten i det nye
Familieretshus. Sagerne deles op i tre sager. Der er blevet lyttet til høringssvar om et tættere
samarbejde med kommunerne. Og det er der blevet lyttet til. Spændt på hvordan det bliver.
Beretningen blev taget til efterretning.
c)

Regnskab og budget – herunder fastsættelse af årlig mødeafgift
Bilag: regnskab 2018 og Budget 2019
Bilag med regnskab 2018 og budget 2019 er fremsendt og blev gennemgået på mødet.
Regnskabet og budgettet blev godkendt. Kontingentet vil fortsat være 1000 kr.
Forslag om, at der sendes en opdateret medlemsliste med ud med referatet.

d) Indkomne forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer
Der er ikke indkomne forslag.
e)

Valg af
Formand (lige år)
Per Larsen, Syddjurs er som næstformand formand I BKF-Midt efter Hans Henrik F. Gaardsøe gik på pension
med udgangen af november 2018. Der skal således vælges ny formand. Bestyrelsen stiller forslag om Rasmus
Byskov Nielsen fra Ikast Brande Kommune.
Godkendt som indstillet.
2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
Jørn Thomsen, Herning Kommune genopstiller
Helle Støve, Favrskov er på valg, men genopstiller ikke.
Bestyrelsen indstiller Lone Baggersgaard Pedersen, Silkeborg til valg til bestyrelsen
Godkendt som indstillet.
1 suppleant (ulige år)
Suppleant Lone Baggersgaard Pedersen, Silkeborg er trådt ind i bestyrelsen efter Hans Henrik F. Gaardsøe.
Helle Støve valgt som suppleant.
1 revisor (ulige år)
Ken Engedal, Silkeborg er på valg og genopstiller ikke
Antonio Alejandro Mosquera Barahona fra Herning Kommune er villig til valg som revisor
Godkendt

f)

Eventuelt.
Ingen punkter.

Referent: Helle Støve
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