
Faggruppelandsmøde 24. – 25. marts 2010 

 

Pædagogisk sektors 

Faggruppe:  

Dagplejere 

 

REFERAT 

 

1. Velkomst, herunder praktiske oplysninger.  

Bente Malmberg bød velkommen 

 

2. Formalia:      a) Valg af ordstyrer: Karen Christensen og Birgit Krogaard 

 b) Valg af referent: Elsebeth Hansen 

 c) Valg af mødeleder: Bente Malmberg 

 d) Godkendelse af dagsorden og forretningsorden. Godkendt 

Spørgsmål, som vi skal have tilbagemelding på inden faggruppelandsmødets afslutning. 

 

3. Tid til forandring. 

Der bliver uddelt spørgeskema, som skal afleveres inden frokost. 

 

4. BÅT- og dingeling-stafet: Morgentelefon, synlighed, gæstehuse, legestuer 
og vikarer. 

Lone Kaufmann fra Forbundet fortæller om reglerne: 

Vi bliver opdelt i grupper a ca. 5 prs. Hver gruppe får et navn. Ved hvert båt, skal vi 
gå i gang med et emne f.eks. morgentelefon, hvor vi drøfter problematikker, så 
båtter hun igen, så går vi videre til næste emne, så dinger hun, så skal vi finde 
løsninger. Hvert interval varer 15 min, grupperne skal ved hvert emne sætte 
problemstillinger/løsninger/handlinger op på en planche. 

Lone sammenskriver plancherne, og de bliver sendt ud sammen med referatet fra 
faggruppelandsmødet. 

 

5. Pædagogisk faglighed: Hvordan får vi synliggjort den pædagogiske kvalitet, 
der er i dagplejen og hvordan får vi udviklet den? 

Plancher sendes ud med referatet. 

 

6. Overenskomst 2008 

Sofia forklarer om gæstevederlag specielt for de 58-årige. 



Den ekstra afspadseringsdag (kan ikke udbetales, hvis man ikke når at afholde den). 
Den skal afvikles i perioden 1. april – 31. marts, (nogle kommuner vælger at 
dagplejen kan afholde den fra 1. januar). 

Muligheder for at tage PAU-uddannelsen: Har man fået orlov, skal man have 
uddannelseslønnen, det giver en merudgift for arbejdsgiveren på kr. 4000,- om 
måneden. 

Ved opkvalificering af PAU-uddannelsen har man også ret til uddannelsesløn. 

 

7. Landskonference, kost og kampagne 

”Billede af dagplejepædagogen hængende i hjemmet, hvor forældrene kan se det”. 

Vi har ved flere lejligheder på faggruppelandsmøderne bedt pædagogerne om, at 
gøre sig selv synlige. 

Vi kunne synliggøre kvaliteten i dagplejen ved at reklamere for f.eks læreplanerne i 
dagplejen. 

Hvordan får vi udviklet den pædagogiske kvalitet? 

• Uddannelse 

• Udgivelse af hæfter fra Forbundet 

  Emner: 

• Materiale om dagplejen og indberetning af børn, for på nuværende  
tidspunkt, er der ingen indberetninger. 

• Forsker på BBU: Kan pædagoger lære børn at tale bedre? 

• Udvikler læreplanerne dagplejen? (Dagplejerne bruger ca. 2 ½ time om 
ugen, giver det nogen mening?) 

Birgit Stechmanns email: Bist001@foa.dk 

 

8. Overenskomst 2011 for dagplejerne  

� Udbygning af pensionen 

� Seniorordninger  

� Vi skal ikke ind og ændre 
disp.vederlaget 

� Vi skal kigge på frit valgs-
ordningen 

� Uddannelse 

� Skal vi bevare ”ny løn”, så bør vi 
have et krav om, at 
tilbagefaldsmidlerne går tilbage til 
dagplejen 

� Hvor skal vi hen? OK 011 

� 3 børn til alle 

� Bevare gæstevederlag 

� Uddannelse 

� Ens gæsteplejevederlag 

� Seniorordninger 

� Frit Valg 

� Fri 24.12 og 31.12 

� Bevare KTO seniordagene 

� Ny løn videreføres med 0,7% 

� Tilbagefaldsmidler 

� Vederlag for gæstebørn på tomme 
pladser 

� Senior ned til 55 år 

� Normering på 3,4 børn 

� Højere grundløn 

� Flere anciennitetsløntrin 

� Højere pensions % 



� Spædbørnsnormering � Nedsat karensperiode (pension)  

Gå ind på FLD-net under pogra, der kan man se hvor mange %, de forskellige 
grupper har fået ved sidste forhandling 

 

9. Opsamling, evaluering, punkter til næste års faggruppe-landsmøde 

Gode emner 

Gruppearbejdet godt 

Utilfreds med lokalerne 

For lidt tid med Sofia 

 

Hvad kan man ikke bruge Fagligt udvalg til? 

Vi ved ikke hvad der sker i fagligt udvalg 

Bruge nettet som evt. debatforum 

Kunne være godt med et referat fra de ting, som fagligt udvalg har deltaget i 

Nyhedsbrev fra Fagligt udvalg (hvad arbejder I med) 

Starte mødet med: Hvad har vi lavet siden sidst 

På referaterne fra sektoren kunne der være en rubrik fra fagligt udvalg 

TR i dagplejen kunne skrive i det lokale nyhedsbrev, hvad der er foregået på 
faggruppelandsmødet 

 

Punkter til næste års faggruppelandsmøde? 

Ok 11 

 

 

10.  Eventuelt 

 


