
Faggruppelandsmøde 24. – 25. marts 2010 

 

Pædagogisk sektors 

Faggruppe:  

Pædagogiske konsulenter 

 

REFERAT 

 

1. Formalia – valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden. 

Mette bød velkommen til deltagerne. 

Grethe Seekjær referent  

Nyt punkt 3A: Om faggruppens arbejde siden sidste faggruppelandsmøde. 

 

2. Præsentation af deltagerne 

Præsentationsrunde hvor deltagerne præsenterede sig selv og fortalte kort om hvad 
der arbejdes med i egen kommune. 

 

3. Debat af oplægget ”Tid til forandring” og ”Pædagogisk faglighed” 

Livlig drøftelse 

3 A. 

Mette har siden sidst arbejdet med at få beløbet til kritisk sygdom hævet.  

Nu er beløbet hævet til 100.000 kr og aldersgrænsen er hævet til 67 år hvis man er 
medlem af Sampension.  

GODT GÅET METTE 

Efteruddannelse er der ligeledes blevet arbejdet med. Præsentation senere på dagen 
ved Jan Kampmann og Kim Rasmussen fra RUC 

Husk: tre-partsmidler kan anvendes til dette. 

Generel synlighed i medierne. Diskuteres i løbet af de kommende to dage. 

 

4. Uddannelsesforløb for FOA medlemmer som typisk fungerer som 
pædagogiske konsulenter 

Kim Rasmussen orienterede om forslag til uddannelsesforløb for pædagogiske 
konsulenter. Der arbejdes videre med det endelige forløb som udbydes hurtigst 
muligt – om muligt september 2010. 

 

5. Landet rundt 

Drøftelse af den pædagogiske konsulents position. 

 



6. Drøftelse af overenskomstkrav  

1. Pension 

2. Seniordage fra 55 år 

3. Lokalløn 

4. Grundløn 

5. Seniorordninger 60 år 

6. Uddannelse 

 

Faggrupperepræsentanterne beder FOA om at sende disse prioriterede krav til 

ny overenskomst ud til høring blandt medlemmerne.  

 

7. Drøftelse: 

a) Pædagogiske konsulenter – en uddøende race 

Arbejdsfeltet er foranderligt og andre faggrupper kommer ind på feltet. 

Drøftelse fandt sted. 

b) Forandring – en udfordring 

Drøftelse 

c) Landskonferencerne 

Er der fortsat grundlag for landskonferencer? 

Birthe har undersøgt blandt sine konsulentkolleger og der er forskellige 
muligheder for deltagelse eller helt fravalg af konferencerne. 

Drøftes igen på landskonference evt. kun 1 overnatning. 

d) Forholdet til FOAs afdelinger 

Afdelingerne ønsker mulighed for at trække på kræfterne fra FOA centralt. 

Konsulenterne ønsker fortsat at lønforhandlingerne for den enkelte 
pædagogiske konsulent foretages centralt, idet kompleksiteten på området er 
så massiv, at det kan være vanskeligt for de enkelte afdelinger at få det rette 
billede af de mangeartede arbejdsområder. Det anses for at være en stor 
fordel, at en person har dette rette billede af området.  

De pædagogiske konsulenter har ikke for nærværende nogen anke på de 
afviklede lønforhandlinger og forslaget skal ikke ses som en klage. Men en 
central lønforhandling ville kunne skabe større synlighed og lighed af/blandt 
de pædagogiske konsulenter og arbejdsområdets særlige funktioner. 

e) Synlighed 

Jan vil gerne på et tidspunkt arbejde på artikelskrivning f.eks. ”From all of us 
to all of you”. 

  Vi afventer 

 

8. Fælles afslutning 

 


