
Faggruppelandsmøde Pædagogisk sektor 

Odense Congress Center 11. - 12. maj 2015 

1. Hanne Fristrup bød velkommen med sang, festlige indslag, samt 

præsentation af det faglige udvalg og arbejdsgruppen for speciel 

området. 

              

 Dorthe Isager blev valgt til mødeleder. 

 

2.  Mette Sørensen blev valgt til referent.  

  

3. Dagsordnen blev godkendt med tilføjelse af punktet. 

 

 Valg af 2 suppleanter til fagligt udvalg for normal området.  

(punktet er på efter kaffepausen kl. 15.30  d. 11. maj) 

Stemmetællere er Lone Koch – Jan Foder – Ulla Sørensen. 

 

Lotte Hesselberg fagligt udvalg, er blevet valgt som næstformand pr. 

1-6 2015 for FOA Viborg, tillykke  I den anledning fratræder hun sin 

post i Fagligt udvalg.  

Teddy Hansen fagligt udvalg, skal på orlov i 3md. Derefter fratræder 

han muligvis sin nuværende stilling og dermed også sin post i fagligt 

udvalg. 

Da Per Berg FOA Midtsjælland er suppleant, indtræder han i fagligt 

udvalg, frem til næste valg af de ordinere pladser i udvalget. 

 

4. Fælles oplæg v/Jakob Sølvhøj, hvor der blev orienteret om 

overenskomst forhandlingerne 2015 og udmøntningen af denne. 

 

 Journalist Rikke fra FOA presse var med på 

Faggruppelandsmødet, hvor hun stod til rådighed for vores små 



historier fra hverdage eller andet som vi mente kunne give 

mening eller være et godt indslag i FOA fagbladet.   

 

 FOA skal indgå i et projekt med KL om hvordan der arbejdes 

med brugen af PAU i kommunerne, samt hvordan vi kan 

optimere og gøre mere brug af de pædagogiske assistenter på 

sigt. 

  

5. Valg af 2 x suppleant: 

 

 1. Suppleant blev Karsten Wohlgemuth FOA Sønderborg med 

31 stemmer. 

 2. Suppleant blev Jens Nybo Rasmussen FOA Hillerød med 29 

stemmer.  

 

6. Jakob Sølvhøj hilste godmorgen og kom med info fra samfund/politisk 

om div. tiltag indenfor FOA’s område.  

Jakob holdt et lille oplæg om Ulighed I det danske samfund og 

betydningen /konsekvensen af dette. FOA har lavet en lille pjece om 

forslag til mere lige velfærd…..pjecen hedder: REFORMERNES 

ULIGHED.  

På foa.dk er der masser af materiale at hente, også en opfordring til at 

tag testen: Det rigtige valg. 

Opfordring …..Bak op om budskaberne og spred dem 

  

7.  Jes Dige rådgiver i Kræftens Bekæmpelse holdt oplæg om: BØRN OG 

SORG. Et varmt og meget tankevækkende budskab, tak for det 

 

8. Opsamling/evaluering af faggruppe landsmødet. 

 

 Det har været rart at være sammen igen…….men mangler noget 

at være sammen om. Et emmende kunne være: Hvor er vi på vej 

hen i pædagogisk sektor/pædagogmedhjælper/assistenter. 



 

 Der er blevet oprettet en LUKKET gruppe på fb: 

         FTR pædagogmedhjælper/pædagogiskassistent. 

 Der skal være mere tid til at erfaringsudveksle, også efter et 

oplæg min. 15/20 minutter ville være nok. 

 Måske flere fælles oplæg for hele pædagogisk sektor. 

 Husk at tage alle guldkorn/erfaringer med hjem fra 

faggruppelandsmødet og brug dem, også lokalt. 

 Ønske om at vi arbejder med stressrelateret arbejde, i fagligt 

udvalg/faggruppelandsmødet 

 Vi skal blive meget bedre til at bruge den Kommunale 

Kompetencefond. Fagligt udvalg ønsker at alle melder ind med 

oplevelser/ideer til hvordan midlerne kan bruges på vores 

område. 

 Ønske om at vi følger op på: Fra ufaglært til faglært. 

  

9. Workshop.  

Der er to workshop…..En der omhandler skolereformen v/ Asbjørn 

Andersen  FOA og en der omhandler ”projektet” Barnet i centrum 

v/Ole Henrik Hansen 

  

 

Tak for god ro/orden/konstruktiv dialog og kanon hyggeligt samvær 


