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Pædagogisk sektors 

Faggruppe:  

Dagplejepædagoger 

 

REFERAT 

 

1. Velkommen i faggruppen, herunder praktiske oplysninger 

2. Valg af ordstyrer og referent:  

Lola Engel Møller blev valgt til ordstyrer og Christian Barding blev valgt til re-
ferent 

3. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden.  

Begge dele blev godkendt. 

4. Præsentation af deltagerne 

a. Torben Levring gennemgik strukturen for pædagogisk sektor, og faggruppens 

funktioner. Struktur oversigt vedlagt sidst i referatet. 

b. Jan Simon deltog fra forbundet. JS repræsenterer forbundet i forskellige 

sammenhænge i diverse ministerier, og er pædagogisk konsulent for pæda-

gogisk sektor.  

Pædagogisk sektor består af formand Jacob Sølvhøj, næstformand Birgitte 

Rasmussen, derudover er chefkonsulent Birgit Stechmann, konsulent Karen 

Halling-Illum og konsulent Jan Simon Petersen tilknyttet. 

c. Jacob Sølvhøj orienterede om at den pædagogiske diplomuddannelse nu ud-

bydes i København, og senere hvor i landet der måtte være ønske og behov. I 

første omgang er det modulet ”Dagplejepædagogen som voksenunderviser og 

vejleder” der udbydes i et samarbejde med Professionshøjskolen. Modulet af-

vikles i perioden den 20. august – 1. oktober 2010. 

5. Kampagne:  

           ”Synliggørelse af dagpleje/dagplejepædagoger” 

Birgit Stechmann fremlagde kommende kampagne for at synliggøre dagpleje-

pædagogerne.  

a. Formålet er endvidere at bidrage til udvikling af kvaliteten af det pædagogiske 

arbejde i Dagplejen, ved at der banes vej for flere ressourcer, forskning m.m. 



b. Målet med kampagnen og det øvrige arbejde i den pædagogiske sektor er at 

øge bevidstheden og anerkendelsen af Dagplejen, også i offentligheden, poli-

tisk niveau, pædagogiske fagkredse m.v.  

• Målet er også at standse den kedelige udvikling hvor dagplejeplad-

ser reduceres til fordel for pladser i det private, eller blandt de øvri-

ge pasningstilbud. 

• En nednormering af pladser betyder ligeledes reducering i norme-

ringerne af både dagplejere og pædagoger. 

c. At få igangsat konkrete uddannelsesprojekter i gang for både dagplejere og 

pædagoger 

• Midtvejs debat i plenum omkring synliggørelse af dagplejepædago-

gerne, med gode forslag til at synliggører gruppen. Birgit Stech-

mann noterede forslagene ned. 

d. Følgende initiativer er i gang. 

• Landskonferencen 

Oplæg fra dagplejepædagog 

Hvordan bliver dagplejepædagogernes faglighed mere synlig? 

Oplæg fra dagplejeleder i Aalborg 

FOA bud på hvad der skal til for at udvikle dagplejen 

• Dagplejens dag 

• Kogebog til dagplejen i samarbejde med Claus Meyer 

60 opskrifter på sund og velsmagende mad, der viser at god mad 

til børn ikke behøver at være dyr eller svær at lave 

Inspiration til dagplejen 

Dagplejere har deltaget i udvikling 

Der er ved hver enkel opskrift lagt vægt på at skabe en motivation 

for at gå i gang med retten.  

• Fokus på udsatte børn i dagplejen 

Socialministeriet vil sætte fokus på dagplejen i forhold til arbejdet 

med socialt udsatte børn i en række kommuner. Ministeriet ind-

drager Bente Jensen - og forhåbentlig også FOA.  

• Uddannelse 

Uddannelsesinitiativer i forhold til dagplejepædagogerne. UCC har 

forslag klar vedr. udbud af diplom-uddannelse 



Pædagogisk assistentuddannelse til dagplejerne. Vi skal søge at få 

nogle konkrete projekter i gang, evt. som rotationsprojekter. 

Trepartsaftalens bestemmelser om 15.000 nye voksenuddannel-

ses-pladser skal slå igennem i forhold til GVU til pædagogisk assi-

stent 

De lokale puljer til kompetenceudvikling skal finansiere uddannelse 

i dagplejen  

• 3 pædagogik hæfter forfattet af Erik Sigsgaard 

”Det lille barns ”nej”” 

”Dagplejepædagogens rolle” 

”Gæstepleje og pædagogik” 

• Nye initiativer rettet mod politisk niveau 

Stand på KL’s børnetopmøde (Dagplejere tog i mod alle)  

Folder ”Får I nok ud af Dagplejen” 

Postkort til politikerne – 6 stk 

Forældrene forventer pædagogisk uddannet personale – 

Jamen det har vi jo allerede i dagplejen 

• Eksterne initiativer 

Ministeriets afbureaukratisering 

Mere fleksible regler for gæstepleje 

Bedre arbejdsvilkår for dagplejere 

Ministeriet 

Forældretilfredshed i dagtilbud 

• Servicestyrelsen 

Projekt om handlekompetence i forhold til udsatte børn i flere 

kommuner 

• EVA – Danmarks Evalueringsinstitut 

Undersøgelse af kvalitet i dagplejen 

 

Birgitte spurgte faggruppen om der er andre indsatsområder FOA skal have 

fokus på fremover? 

Hvad kan vi selv gøre? 

6. Erfaringsudveksling 

Gruppen deles i 5 grupper der drøfter tiltag. Nedenstående er kort uddrag: 



• Baby cafe gennem sundhedsplejersken – to dagplejere deltager og fortæl-

ler nye forældre om dagplejen 

• FOA skal mere konsekvent huske også at nævne dagplejepædagogerne 

når der tales om Dagplejen 

• Kommunes webside kan være med til at synliggøre Dagplejen 

• Tag en politiker med i bilen og rundt på tilsyn 

• Dagplejenyt en dagplejeavis til forældrene skrevet af dagplejepædago-

gerne 

• Åbent hus i hos en dagplejer 

• TRAS/TRIS, trivselssamtaler med forældre hos dagplejerne, hvor TRAS 

(Tidlig registrering af sproglig udvikling) inddrages. 

• Mere synlighed/samarbejde med bibliotekerne, eksempelvis en fernisering 

med udgangspunkt i læreplaner etc. 

• Fokus på den gode historie blandt andet omkring dagplejepædagogernes 

efteruddannelse og faglig kompetence. 

• Synlighed i den lokale presse 

• Intromøder for forældre i legestuen inden forældrene møder deres dag-

plejer – info om dagplejepædagogens rolle, TRAS, praktiske ting etc. 

• Forældrene har mulighed for at besøge dagplejeren inden intromødet 

• Evalueringsmøde efter 3 måneder mellem forældre, dagplejer og dagple-

jepædagog af ca. 30-45 minutters varighed 

 

Grethe og Torben rundede af og konkluderede at vi er i en tid hvor vi skal 
”sælge” os selv, men at potentialet er der i form af mange gode ideer og 
tiltag. 
 

Hermed sluttede 1. dag. 
 

7. Indsamling af overenskomstkrav fra dagplejepædagogerne og leder-

gruppen 

Pkt. startede med en gruppe debat om tanker for og ideer for OK11. Herefter 

oplæg ved Asbjørn Andersen. 

Asbjørn Andersen varetager processen omkring overenskomsten både før og 

efter.  

- Generelt: der er generelle vilkår der gælder for en række medarbejdere. 

Barsel, senior. Nogle områder udvikler sig dog ikke paralelt længere.  

- Specielt. Det der gælder for den enkelte overenskomst. Grundløn, erfa-

ringstillæg, uddannelse, arbejdstid m.v. 



- Regneregler. Reglerne bestemmer hvor meget vi kan få for den enkelte 

krone. Er du interesseret i regnemekanismerne kan du se mere på 

www.fldnet.dk. Se også mere på www.kto.dk. Hvis landets dagplejepæda-

goger (ca. 730 ansatte) skal have, vil det samlet koste kr. 3.633 mio. hvor 

et gennemsnitsløntrin for den enkelte sættes til ca. kr. 5.000 

- Hvad kan der blive råd til. Vi skal forvente et niveau omring 3.5 %, idet vi 

følger niveauet for forhandlingerne fra forhandlingerne i det private. 

- Tidsplan Krav skal bringes videre til arbejdsgivere november, december så-

ledes at OK11 træder i kraft den 1. april 2011 

Debat i grupperne for dagplejepædagoger og dagplejeledere 

 

8. Fremtidig struktur for fagligt udvalg 

a. Plenum debat om fremtidig struktur. Efter kommunesammenlægningerne 

er alle/de fleste dagplejepædagoger i kommunerne repræsenteret af egen 

TR. Dette betyder at lederne og deres interesse ikke bliver tilgodeset. Der-

for lægges der op til flg: 

-  Det faglige udvalg organiseres således at det fremover er 

sammensat af 3 dagplejepædagoger og 2 dagplejeledere. 

Derudover ønskes det, at der fremover deltager 1 leder og 1 

dagplejepædagog fra hver afdeling. 

- Udsagn: alternativ kunne være to faggrupper med et tæt samarbej-

de. Plenum mener at vi alle har en fordel i at fastholde det tætte 

samarbejde ved fremover også at være 1 faggruppe. 

- Konklusion: der arbejdes videre med forslag i., og dette sen-

des videre til årsmødet. 

 

9.  Hvad skal det faglige udvalg arbejde med indtil vi ses igen? 

a. Forslag til hvordan dagplejepædagogerne kan synliggøres yderlige, er vide-

regivet til Birgit Stechmann. 

b. Torben Levring lægger op til at man lokalt tager initiativ til at synliggøre og 

gøre for disse på næste års faggruppelandsmøde. 

 



FOA Struktur

Kongres

Forbundet

Sundhed Kost ServicePædagogisk Teknik, Service

Årsmøde

Årsmødets opgave
Drøfte pæd. emner 
indenfor sek. område.
Vælge bestyrelsen.

Deltagere:
2. rep. fra hver afd.
1. rep. fra hver faggruppe
Sektorbest.

Sektor best. sammensætning
Valgte:
Hver faggruppe er 
repræsenteret.
Dagplejepæd. har 
1. rep. + 1. supp

Sektor best.

Faggruppelandsmøde
Alle faggrupper er 
repræsenteret.
Drøfter pæd. emner og 
OK for dagplejepæd. og 
ledere.
Vælger 3. rep. til fagligt udvalg.
1. leder, 2. pæd. + suppl.

Faggruppelandsmøde

Fagligt udvalg

Fagligt Udvalg
Opgave:
Informere og vejlede
pæd. sek.bestyrelse 
om faggruppens 
forhold, arbejdsvilkår
m.m.
Delt. i OK 
forhandlinger

 

 


