
Emne: Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i lederkredsen den 20. oktober 2022 

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i lederkredsen den 20. oktober 

Deltagelse af Maj-Britt, Anette og Signe (delvist) 

 

1) Tilbagemelding fra Niveau 2-leder seminaret 
Signe har aftalt med Iben, at Lederkredsen skal indkalde Iben, Lis og/eller Klaus til møde. 

Rigshospitalet har ønsker om rammer for ansvar og rolle som vicechefjordemoder. Det kom til at 

fylde meget på seminaret. 

Hvordan får vi lavet en proces i JF regi, som tilgodeser alle fødesteder. 

I evalueringen har været bredt i deltagergruppen en bekymring om, at JF ikke kun arbejder med 

behovet fra et fødested. 

God evaluering af seminar både 1. og 2. dag. 

Vi aftaler, at Signe inviterer alle tre til vores næste møder i ca. 2 timer 

 

2) Etablering af den gruppe, der skal se på ledelsesstrukturen frem mod OK-
forhandlingerne. 
Medlemmer: Vibeke Lafrenz, Louise Munk, Heidi Fischer, Sandra Bang-Schnack, Signe Dueholm 

og Hlin Mogensdottir. Gruppen skal mødes med Klaus og sætte en proces i gang. Vi beder Klaus 

om at indkalde til et første møde. Anette kontakter Klaus. 

 

3) Orientering fra workshop vedr. uddannelsen 

Oplevelsen var at dagen var lidt fragmenteret og uden tydeligt mål. Oplæggene bar også præg af 

ikke at være samstemte med tydeligt fokus. Vi melder tilbage til HB/JF: Hvordan arbejdes der 

videre herfra? Og fokus for det videre arbejde? 

 

4) Mentorordning, håndtering i praksis og hvervning af mentorer. 
Velkomstpjecen er færdig. Maj-Britt har lavet aftale med Klaus om, at han sender mailadresse 

(efter samtykke) til nyansatte, hvorefter Maj-Britt sender velkomstpjece. Ifht mentorordning, så 

rekrutteres mentorer af lederkredsen ved at vi, når der er kontakt fra en mentee, kommunikerer vi 

om aktuelle mentorer. Maj-Britt koordinerer. 

 

5) Forberedelse/information om aftagerpanelmøde Kandidat -og 
erhvervskandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab 

Vi har drøftet mulige tiltag og tilgange i forhold til rekruttering af kandidater til uddannelsen, samt 

visioner mv. for uddannelsen og faget. Disse tages videre af Maj-Britt og Anette på aftagermødet 



tirsdag i næste uge. 

 

6) Jordemoderforeningens politiske udspil, skab attraktive arbejdspladser (udsat) 
 
7) HB mødet på mandag 
 
8) Kongres d. 16. november 
Delegerede med stemmeret fra lederkredsen: Maj-Britt, Vibeke, Trine og Signe 

Øvrige deltagere: Lene og Mille 

Udvalgte Indkomne forslag gennemgås: 

Forslag fra reg H vedr arbejdstid/normreduktion – overvejelse om, hvor det forslag hører bedst 

hjemme, i overenskomstforhandling? 

Forslag om at indføre kønsneutral titulering. Der bakkes op om forslaget. 

Forslag om at forlænge kongresperioden til tre år. Oplægget vil sikre længere tid til at arbejde med 

de strategiske satsninger. Der bakkes op om forslaget. 

Forslag om forlængelse af valgperioden for kredsformand. Der bakkes op om forslaget. 

Punkt 11: forslag om, at næstformanden fuldtids frikøbes. Der afventes en beskrivelse af forslaget. 

Punkt 12: ændringsforslag til pkt 11. Der afventes en beskrivelse af forslaget. 

 

Evt. 

 

 

Kommende datoer: 
16/11: kongres 

30/11: leder-KB, Kbh, Iben, Klaus og Lis deltager fra 9.30-12.00. 

26.1. Leder-KB(HB 30.1.) 

3.3. Leder-KB(HB 7.+ 8.3.) 

19.4. Lede-KB(HB 25.4.) 

6.6. Leder-KB(HB 7.6.). 

 

Maj-Britt vil fremover samle dagsordenspunkter, deadline for inputs senest 14 dage før. 

 

 

Referent: Signe Dueholm 


