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1. Velkomst og præsentation 

 

2. Valg af mødeleder og referent 

Jette blev valgt til mødeleder. 

Per blev valgt til referent. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

FÆLLES EMNER 

4. OK 15 - Fælles oplæg v. den centrale sektor 

I dette oplæg vil Jakob Sølvhøj (Formand for Pædagogisk Sektor) bruge den netop 

fornyede overenskomst som omdrejningspunkt 

Altså noget om forløbet, resultatet og fremtiden… 

De enkelte faggruppers overenskomstresultat behandles ikke i fællesoplægget, men 

må drøftes på den enkelte faggruppes møde efterfølgende. 

 

5. Folketingsvalg mv. – Fælles oplæg v. den centrale sektor 

Det forestående folketingsvalg og regeringens børnepolitiske udspil vil blive behandlet 

under dette punkt. 

 

EGEN FAGGRUPPES EMNER 

6. Skolereform 

Sagsfremstilling  

Hvad har skolereformen betydet for legepladserne med hensyn til målgruppe, arbejds-

og åbningstider. 
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Indstilling 

Hvad gør legepladserne for, at gøre skolerne bekendt med mulighederne for at 

benytte legepladserne i dagligdagen? 

 

Konklusion 

Vi har talt meget om legepladsernes situation i Århus. Hele 11 – 18 års området, som 

er Århus legepladsernes målgruppe, er under pres. 

Ved sidste års budgetforlig fik skolerne overført 15 mil. Kr. fra Fritids og 

Ungdomsskoleområdet (FU), hvorunder legepladserne hører. Intentionen var, at 

skolerne så kunne tilbagekøbe ydelser fra klubberne/legepladserne, i form af 

understøttende undervisning bl.a. Dette er bare ikke sket, da pengene ikke blev 

øremærket til formålet – de er derimod blevet brugt til at købe SFO timer, dække 

underskud eller indkøbe nyt IT. 

Pr. 1/1 2015 trådte et nyt FU – forlig i kraft, tiltrådt af samtlige 31 medlemmer af 

Århus byråd. En konsekvens heraf, er bl.a. at budgettildelingen til FU sker efter en 

demografisk model dvs. pengene bliver givet til det skoledistrikt hvor de 11 – 18 årige 

bor, og ikke til de steder hvor de faktisk går på legeplads, i klub eller i skole. 

Dette medfører, at nogle distrikter, hvor der er legepladser, skal overføre op til 

halvdelen af deres hidtidige budget til andre distrikter, hvor der ingen legepladser er. 

Konsekvensen bliver at flere legepladser står tilbage med kun en medarbejder, mens 

der stadig ikke er råd til at oprette nye legepladser andre steder – der følger nemlig 

ikke nogen nye anlægsbudgetter med! 

Dette har betydet, at antallet af legepladsmedarbejdere på 5 år er faldet fra 52 til nu 

30, og ser ud til at ende helt nede på 25 ved årets udgang – altså mere end en 

halvering til i gennemsnit 1.6 medarbejder pr. legeplads. 

 

7. Arbejdsglæde v. Jon Kjær Nielsen - Fælles oplæg 

 

Jon er en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere 

indenfor emner som arbejdsglæde, trivsel, forandringer og 

ledelse. Et mål er, at udvikle arbejdspladsens kultur og skabe 

arbejdsglæde og engagement.  

Et citat fra Jon: ”Arbejde skal være noget vi holder af, ikke bare holder ud” 
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Oplægget om arbejdsglæde er struktureret omkring en række praktiske eksempler på 

arbejdspladser, der er gået foran. Arbejdspladser, der har skabt en kultur, hvor man 

har lyst til at komme på arbejde hver morgen.  

Udgangspunktet i foredraget er et solidt teoretisk grundlag, med viden fra den nyeste 

forskning. Alt sammen leveret i et nede-på-jorden-sprog, uden konsulentsnak og 

TBF´er (TreBogstavsForkortelser). Der trækkes på psykologi, sociologi, 

gruppedynamik, hjerneforskning og forsøg på mennesker. 

 

Kort fortalt vil oplægget indeholde: 

- Hvad er det, der skaber arbejdsglæden i jobbet? 

- Hvorfor det ikke er lige meget med den der arbejdsglæde. Hvad får du ud af det, når 

du holder af dit job? 

- Arbejdsglæde og højt engagement er den bedste strategi for arbejdspladsen! 

- Inspirerende historier fra dem, der gik foran 

- Redskaber, tips, fifs og flere redskaber 

 

8.  Digitalisering v. Center for Digital Pædagogik 

Oplæg sammen med dagplejere, dagplejepædagoger og – ledere. 

Den daglige kommunikation foregår mere og mere ved hjælp af pc, iPad og telefon 

mellem leder og medarbejder. Hvad gør det ved arbejdsmiljøet? 

 

 

9. Valg til fagligt udvalg 

Jette Olsen 

Jan Topp 

Gitte Grønnegaard 

 

Suppleanter 

Jan Frørup 

Jan Ørnskov Schmidt 

Henning Baverslund Jokumsen  hbjo@aarhus.dk tlf.24610010 

 

10. Evaluering 

 

 

mailto:hbjo@aarhus.dk
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11. Eventuelt 

Christian og Per siger tak for mange gode middage, timer, dage og nætter. Vi ønsker 

legepladserne god medvind fremover. Tak til FOA for mange gode kurser, temadage, 

forhandlinger og oplevelser. 

 

 

 

Tak for denne gang – kom godt hjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


