
Referat fra generalforsamling i Pædagogisk sektor d. 10.09.14. 

1.Velkomst ved Susanne Jensen samt godkendelse af forretningsordenen. 

2. Birthe Løgtved blev valgt til ordstyrer.  

• Birthe konstaterer at generalforsamlingen er varslet og indkaldt til tiden. 

• Der vælges ikke stemmetællere – det vil der blive, hvis det bliver aktuelt. 

• Jette Madsen vælges til referent. 

 

3. Susanne fremlægger beretningen. 

Pluk fra beretningen 

15 pædagogmedhjælpere er opsagt eller timereduceret i.f.m. skolereformen. 

De fleste steder er det gået godt, og pædagogmedhjælperne er ind tænkt i skolen. 

Der er et eksempel på en pædagogmedhjælper, der møder fra 6 til 8 – går hjem og møder ind 

igen fra 14. til 16. 

Fra Tr’erne har det lydt, at der er forvirring om, hvornår det er teamarbejde, og hvem der gør 

hvad og hvornår. 

Til efteråret skal der være en grundig evaluering. 

Der er ikke ro mellem skoletid og SFO tid – der er fuld skrue på  

På daginstitutions område er det besluttet, at området skal være bæredygtigt. 

De 6 områder ændres til 4 områder og gæsteplejen bliver måske underlagt daginstitutionerne.   

Der bliver ingen selvstændig leder for daggplejeområdet, så der bliver således besparelser på 

lederniveau. 

De mange opsigelser af dagplejere skyldes det faldende børnetal. 

Der arbejdes ihærdigt på at få fjernet kriterierne i opsigelserne. 

Der er stigning i antal elever til assistent uddannelsen. Det forlyder, at man er glade for 

praktikanterne. 

De pædagogiske assistenter bliver primært ansat ved psykiatrien og bofællesskaberne. 

Vedr. Handicap og Bofællesskaberne er der også her omstruktureringer. Dette er en ny 

udfordring, da der skal laves bruttonormering, som betyder, at alle får samme vilkår. 



Susanne orienterer også om konferencen på Christiansborg, der omhandlede privatisering i 

dagplejen og institutionerne. Alene i Frederikshavn har vi 40 private børnepassere. 

Ok 2015: Både dagplejen og pædagogmedhjælperne har indsendt krav. 

 

7. Bestyrelsen foreslår flg. vælges til Faggruppelandsmødet d. 11 – 12. maj. Dette godkendes 

af generalforsamlingen og Flg. vælges: 

• Holger Baastrup 

• Birgitte Martesen 

• Conny Jensen 

• Pia Lunge 

• Pladsanviser Marianne ?. 

• Alice Bjerregaard 

• Asta Jensen 

• Dagplejeleder Helle ? 

8. Valg 

Flg. blev valgt. 

Næstformand Susan Myrdal -  3 år 

Bestyrelsesmedlem Holger Baastrup – 2år 

Bestyrelsesmedlem Hanne Fristrup – 2 år 

Bestyrelsesmedlem Asta Jensen – 2år 

Bestyrelsesmedlem Alice Bjerregaard – 2 år 

Bestyrelsessuppleant Annie Mathiasen – 1 år 

 

 

 


