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1 Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsordenen blev godkendt 

 

2 Orientering 

  

a) Orientering fra formandskabet 

 

 Formandskabet har siden det stiftende årsmøde været i gang med at finde 

sammen og finde ud af, hvordan samarbejdet i formandskabet og 

samarbejdet med HK/Kommunal og HK/Stat skal fungere. 

 Formandskabet har deltaget i HK/Kommunals og HK/Stats fælles temadag 

om administrationsbacheloruddannelsen den 28. november 

 Rikke har besøgt VIA UC i Århus og har i den forbindelse også afholdt et 

spontant møde med konsulenter i HK/Østjylland. 

 Ole har besøgt uddannelserne i Viborg og Aalborg. Der er desværre endnu 

ikke valgt en bestyrelsesrepræsentant fra Viborg. Vi kan nok forvente, at der 

først sker noget i den henseende efter næste optag. Ole mødtes desuden 

med Brian Andersen og Jette Videnkjær i HK/Nordjylland og har bl.a. drøftet 

hvordan der kan findes en løsning på problemet med uddannelsesudvalget, 

der i dag også dækker uddannelserne til finansbachelor og finansøkonom og 

ikke har repræsentanter fra de offentlige arbejdsgivere. 

 Rojda har kontaktet studiekoordinatoren i Odense om valg af 

bestyrelsesrepræsentant. Der er lagt fælles besked på holdsiderne, men 

Rojda forventer at besøge uddannelsesstedet i begyndelsen af det nye år. 

 Rikke deltog i Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderendes 

reception fredag den 4. november. Deltog desuden i SDS’ bestyrelsesmøde 

den 5. november, hvor hun præsenterede uddannelsen og ABL/HK. 

 

b) Orientering fra sekretariatet 

 

 HK/Kommunal og HK/Stat har afholdt fælles temadag om 

administrationsbacheloruddannelsen den 28. november for HK/Stat og 

HK/Kommunals afdelingssektorformænd, repræsentanter i 

uddannelsesudvalg m.fl. Temadagen afholdes to gange årligt. De 

væsentligste punkter på programmet for dagen var status på uddannelsen, 

praktik og dimittender på arbejdsmarkedet. 

 Der arbejdes på at stifte en pris for bedste professionsbachelorprojekt, der 

ikke nødvendigvis er det projekt, der får den højeste karakter, men bidrager 

til udvikling af praksis. Forslaget er inspireret af Ergoterapeutforeningen, der 

har gjort det siden 2007. Vinderen kan med fordel kåres på ABL/HK’s 

årsmøde. Der tages kontakt til uddannelsesinstitutionerne efter mødet. 



 Der er beklageligvis en del studerende, der ikke står rigtigt registreret i 

medlemssystemet. Det arbejder vi på at få rettet op på, så alle 

medlemmerne får fagblade og relevante informationer og de lokale 

studenterorganiseringer får det tilskud, der budgetteres med. 

 HK/Kommunal har kongres den 29-31. januar 2011, hvor der bl.a. vælges ny 

næstformand, der bliver sektorens politisk ansvarlige for administrations-

bacheloruddannelsen  

 

3 Bestyrelsens samarbejde 

 Med henblik på at sikre det bedst mulige samarbejde i Landsbestyrelsen skal 

Landsbestyrelsen drøfte forventninger til bestyrelsesarbejdet og samarbejdet på og 

mellem møderne i Landsbestyrelsen. 

 

 Formandskabet skal give Landsbestyrelsen en kort skriftlig orientering efter 

hvert møde i formandskabet, der forventer at mødes en gang om måneden. 

 Der er enighed om, at bestyrelsen skal være en arbejdende bestyrelse. Det 

indebærer både ift. udvalgsarbejde mellem møderne, men også på 

bestyrelsesmøderne, hvor der kan være temadrøftelser, workshops eller lign. 

 Møderne skal afholdes rundt i landet og ikke kun i København. I forbindelse 

med møderne forsøges gennemført en temadrøftelse med de studerende på 

uddannelsesstedet i den by, hvor mødet afholdes. 

 Suppleanter inviteres til at deltage i møderne. 

 

4 Godkendelse af forretningsorden 

 Landsbestyrelsen skal i henhold til vedtægternes § 9 stk. 3 fastsætte en 

forretningsorden for sit virke. Forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag. 

 

 Forretningsordenen blev godkendt med en tilføjelse til § 12 om, at 

suppleanter inviteres til at deltage i landsbestyrelsesmøderne. 

 

5 Godkendelse af referat af årsmøde 

 Referat af årsmødet den 4. november offentliggøres når det er godkendt af 

Landsbestyrelsen. Udkast til referat er vedlagt som bilag. 

 

 Referatet er godkendt. 

 

6 Synlighed og tydelighed 

 På årsmødet den 4. november blev der vedtaget et arbejdsprogram for perioden 

frem mod årsmødet i foråret 2012, der bl.a. indeholder et fokus på foreningens 

synlighed og tydelighed: ”Landsforeningen skal arbejde for, at foreningen bliver 

synlig på uddannelsesstederne og kendt af relevante parter. Foreningen skal frem 

mod det første ordinære årsmøde konkretisere foreningens formål og 

arbejdsområder, så det bliver tydeligt for studerende, dimittender og 

samarbejdspartnere, hvad foreningen vil.” 

 

 ABL/HK skal kendes på at understøtte udviklingen af en fagidentitet 

herunder bidrage til at afklare, hvad administrationsbachelorer kommer til at 

lave. Der planlægges fagdage på uddannelsesstederne i februar-marts, hvor 

der desuden mobiliseres til årsmødet. Til at deltage i fagdagene inviteres 

dimittender, studerende i praktik, aftagere samt undervisere. Formand-

skabet arrangerer det sammen med de lokale bestyrelsesrepræsentanter. 



 ABL/HK skal have en opslagstavle på de enkelte uddannelsessteder. De 

lokale bestyrelsesrepræsentanter har ansvaret. Formandskabet arbejder på 

at lave et nyhedsbrev til de studerende. 

 Der skal udarbejdes materialer for foreningen. Materialer som plakater og 

foldere skal fortælle om foreningens arbejde mere end om foreningens 

struktur og opbygning, der ikke interesserer de studerende meget. 

 Der etableres en praktikblog, hvor 3-4 studerende bidrager med indlæg. 

Formandskabet arbejder videre med det. 

 

7 Fokus på uddannelsen 

 Det blev på årsmødet besluttet som en del af arbejdsprogrammet for perioden, at 

der på det næste årsmøde i foråret 2012 skal fremsættes et forslag til et 

politikpapir om administrationsbacheloruddannelsen. 

 

 Formandskabet lægger op til, at der nedsættes et udvalg med deltagelse af 

formandskabet samt yderligere to personer. Udvalget har til opgave at udarbejde et 

udkast til politikpapir, der kan behandles på et landsbestyrelsesmøde i det tidlige 

forår og endeligt godkendes på årsmødet i foråret. 

 

 Landsbestyrelsen drøftede indholdet i politikpapiret. Ole laver et udkast, 

som der arbejdes videre med på Google Docs. 

 Det blev besluttet, ikke at nedsætte et udvalg, men at hele Landsbestyrelsen 

deltager i arbejdet. 

 

8 Årsmøde 2012 

 ABL/HK afholder årsmøde hvert år i første halvår. Formandskabet foreslår, at 

årsmødet i 2012 afholdes i København den 30-31. marts. 

 

 Det foreslås desuden, at fredag den 30. marts tilrettelægges som en professions- og 

uddannelsesfaglig dag mens behandlingen af forslag, valghandlinger m.v. sker om 

lørdagen den 31. marts. 

 

 Forslaget blev godkendt. 

 

9 Mødeplan 

 Landsbestyrelsen afholder normalt 4 møder årligt. Da næste årsmøde er allerede i 

foråret foreslås det, at der kun afholdes ét landsbestyrelsesmøde inden, og at de 

efterfølgende landsbestyrelsesmøder aftales umiddelbart efter årsmødet. 

 

 Der afholdes landsbestyrelsesmøde fredag den 2. marts. Mødet afholdes i 

Aalborg. Det forsøges, at den første time afholdes som et åbent møde for 

alle studerende på uddannelsesstedet. 

 

10 Eventuelt 

 

 Mads tager kontakt til HK/Nordjylland for at følge op på etableringen af et 

særskilt uddannelsesudvalg i UCN. 

 Landsbestyrelsen drøftede kort problemer på studieretningen i velfærd. 

 

./ For referatet 

Mads Samsing 


