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Dagsorden (foreløbig) 

1. Godkendelse af forretningsorden  

2. Valg af mødeleder/dirigent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Valg af referent 

5. Valg af stemmetællere 

6. Orientering fra sektorbestyrelsen (beretning) 

7. Indkomne forslag. 

A. Valgperioder samt faggruppefordeling i pædagogisk sektor og sektorbestyrelsen, efter 

ændring af afdelingslovene i 2020 og overgang til afholdelse af sektorgeneralforsamling 

hvert andet år.   

 

8. Valg til sektorbestyrelsen 

 

A: Valg af sektornæstformand for 4 år 

 

Susan Myrdal er på valg. Susan genopstiller ikke. 

 

 

B. Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 4 år. Faggruppen af 

pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter 

 

C. Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 2 år. Faggruppen af 

pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter 

 

Hanne Fristrup og Birgitte Martensen er på valg. Begge har meddelt at de genopstiller. Der 

afvikles skriftlig afstemning vedrørende valg til posten B+C. Den person med flest stemmer 

vælges for en periode på 4 år fra 2021-2025. Personen med næstflest stemmer vælges for 

en periode på 2 år fra 2021-2023.  

 

 

D. Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 4 år. Faggruppen af dagplejere. 

 

E. Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 4 år. Faggruppen af dagplejere. 

 

F. Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 2 år. Faggruppen af dagplejere. 

 

Holger Baastrup, Solvej Andersen og Gitte Lau Petersen er på valg.  Alle tre genopstiller. 

Der afvikles skriftlig afstemning vedrørende valg til posten D+E+F. De to personer med 

flest stemmer vælges for en periode på 4 år fra 2021-2025. Personen med tredje flest 

stemmer vælges for en periode på 2 år fra 2021-2023.  

 

 

G. Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 4 år. Faggruppen af omsorgs- og 

pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter 

 

Alice Justrova Bjerregaard er på valg. Alice genopstiller. 

 

H. Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 2 år - Øvrige faggrupper (dagplejepædagoger, 

http://www.tilmeldmig.dk/?9700211401


pædagogiske konsulenter, pladsanviser, pædagogiske ledere).  

 

 

Dagplejepædagog/afdelingsleder Lotte G. Østergaard er udtrådt/genopstiller ikke. Der 

afvikles skriftlig afstemning såfremt der er flere opstillede kandidater til posten. Den person 

med flest stemmer vælges. Opstilles ingen kandidater, vil posten være vakant frem til 

næste sektorgeneralforsamling.  

 

H. 1 suppleant for 2 år (alle faggrupper i sektoren kan stille op til denne post) 

 

Jutta Løvig Jensen er på valg. Jutta genopstiller.  

 

9. Pædagogisk Klub  

 

A. Orientering om afholdte arrangementer i det forgangne år 

B. Status på indtægter og udgifter 

C. Indstilling til næste års kontingent i Pædagogisk Klub 

D. Ændring af klubbens love, §3 (tilpasses, således disse passer med 2-årige 

generalforsamlinger) 

 

10. Eventuel og Afslutning 

 


