
Bestyrelsesmøde pædagogisk sektor   
 FOA Frederikssund D. 3-10-2012 Kl. 17.00 – 20.00 
  
  Deltager: Ann – Jens – Mette – Annette – Irene 

  Fraværene: Conni – Rene’ – Ella – Nina - Conny 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

Godkendelse af referat: Godkendt. 

 

2. Medlemmer til afdelingens arbejdsmiljøudvalg: Irene har en evt. kandidat fra Halsnæs 

som vi ønsker at pege på. Ligeledes har Annette Egedal et emne. 

  

Foa Frederikssund ønsker at nedsætte et udvalg der gennemgår afdelingens love: 
Pædagogisk sektor indsætter: Jens og Mette.   

 

Vi har en ledig plads på kongressen D. 30-31-1 2013: Irene ønsker pladsen. Annette og 

Mette ønsker også at deltage, gerne som suppleanter/gæster. 

      

3. Arbejdspladsbesøg uge 46: Vi må prioritere uge 46 meget mere end vi gør  måske skal vi 

vælge nogle særlige arbejdspladser ud til besøg – ikke kvantitet….men kvalitet – i besøget! 

 

4. OK 13: Ann uddelte OK krav for pædagogmedhjælperne, dagplejerne, samt de fælles krav 

for Foa Frederikssunds. Vi formoder de bliver lagt ud på hjemmesiden.  

 

5. Orientering om afdelingens økonomi: Der stilles forslag om at Tina bliver tilbudt flere 

timer til fremstilling af morgenmad til kurser mm. Forslag om at Vicky’s stilling ikke bliver 

genopslået, samt at de valgte i afdelingen ikke vil stige i løn 2013. 

 

Afdelingens økonomi ser pt. fornuftig ud 
 

6. Kommunerne rundt: 

 

Egedal v/Annette: Forhandling af MED-aftalen er på plads. Annette har kæmpet for en 

ekstra plads i HU til FOA (Super flot) men desværre gik den ikke igennem og er sendt til 

OAO. 

Der skal genforhandles tr-vilkår…..forventningerne til forhandlingen er rimelige positive.  

 

Halsnæs v/Irene: Der skal forhandles tr-vilkår indenfor SFO og dagtilbud. 

  

Der vil komme fyringer på grund af faldende børnetal. 

  

En del uro på SFO området pga. varsling om store besparelser. 

  

Udmøntning af bloktilskud til bedre normeringer er blevet spist af kommunekassen. 

 



Frederikssund v/Mette: Nedsættelse af forhandlingsorganet til den nye MED-aftale, er 

ikke faldet på plads, pga. uenighed om fordelingen af pladser. 

 

Frederikssund kommune deltager i en forsøgsordning hvor der bliver benyttet 

undervisningsassistenter i 2 af de kommunale skoler. Kommunen har valgt at ansætte 

assistenterne på pædagogmedhjælper overenskomst, med tillæg for pædagogopgaver 

 

Mette er blevet bedt om at sidde i det ”udvalg” som ansætter PAV elever til det 

pædagogiske område. 

          

            Udmøntning af bloktilskud til bedre normeringer er blevet fordelt med ca. 1.8 mil 

            til div. kursus/udd på området og ca. 1.8 mil til at undgå besparelser på området. 

 

7. Evt. De fremmødte takker for dejlig mad og håber at alle kan deltage i næste møde 

 

Tak for god ro og orden! 
 


