
Bestyrelsesmøde i pædagogisk sektor FOA Frederikssund D.30/1-12 
   
Tilstede: Mette, Anette, Irene, Jens, Ann, Ella, Conni.   
Fraværende: Vibeke, Rene, Conny, Heidi.  
 
Husk at melde til og fra til bestyrelsesmøderne, både for mad, men også for antal deltagere! 
 

1. Referat fra sidste møde:  
      Intet referat da Nana Højlund holdt oplæg om uddannelse.  
 
2. Meddelelser og nyt fra FOA: 

Der er Landskonference for dagplejere d. 16-17 april, der er først til mølle princippet, 
kontakt Ann for tilmelding, der ydes ikke dagløns tab.  

            
De nye overenskomsthæfter er på trapperne, vi deler selv ud til dem vi syntes er 
aktuelle. 

 
3. Nyt fra kommunerne: 
 

Egedal:  
Tr vilkår på institutionsområdet er ved at være på plads, timer, løn og grej. Med 
aftalen skal revideres og hele strukturen skal omlægges, både på skole og 
daginstitutions området. Anette FTR er med i ansættelses og forhandlingsudvalget.   
 
Halsnæs:  
Der skal ske flere fyringer hos dagplejerne, da man påtænker at bygge flere vuggestue 
pladser. Ann har påpeget overfor kommunen at det er en dårlig disponering, da 
behovet for dagpleje vil stige over tid, erfaring fra andre kommuner. Ann har 
forhandlet en super Tr aftale for dagplejen  
Der er forhandlet ny Med-aftale. Der snakkes meget arbejdes miljø på et seriøst 
niveau. Skole området er ved at etablere en område-Tr struktur som kunne gå hen og 
forplante sig til dagins. området. BUPL virker meget fremme i skoende, men Irene 
føler at vi (FOA) også er med og lederne bruger hende meget.  
 
Frederikssund:  
Den nye Tr-struktur er startet op 1-1-12. FOA har 6 område-Tr, vilkår for tid, 
honorering, udd mm. er på plads. Område-Tr’erne skal på diplom udd. sammen med 
område lederne, de daglige pædagogiske ledere, samt AMR i April-Maj. FOA’s grund 
udd. vil blive afholdt i efteråret 2012.  
Med-aftalen skal revideres, Mette og Sanne fra FOA. 
Ann forhandler stadig dagplejer, Vibekes Tr-vilkår.  

 
4. Medlemstal/hvervning:  

Medlemstallet er stadigvæk faldene og vi skal gøre nogle særlige tiltag for at skaffe 
medlemmer. Der er nedsat en arbejdsgruppe som prøver at strikke en strategi sammen 
for hvordan vi kan blive mere innovative og nytænkende, i forhold til at skaffe nye 
medlemmer og holde på de gamle. Alle skal holde uge 46 fri til fælles medlems 
hvervning i FOA.  



       
5. Generalforsamling d.20/3-12 for Pædagogisk sektor, afholdes i afdelingen, indbydelse 

vil ligge på vores hjemmeside og Tr/Ftr vil modtage forstørrede eksemplar til ophæng 
på arbejdspladserne.  Husk at og melde til og møde op, tak! 

 
6. Møderække 2012: 

Mandag d. 12-3-12 kl. 16.00 til 18.00. 
Tirsdag d. 24-4-12 Kl. 17.00 til 20.00. 
Onsdag d. 6-6-12 Kl. 17.00 til 20,00. 
Torsdag d. 13-9-12 kl. 17.00 til 20.00 
Mandag d. 29-10-12 kl. 17.00 til 20.00. 
Onsdag d. 28-11-12 kl. 17.00 til 20.00. 
Husk at melde til og møde op, tak!  

 
7. Julefrokost 2011? 

Tænk over det til næste møde. Ann har et forslag, der skal træffes en beslutning! 
 
8. Evt. 

Tak til Conni for dejlig kage. Hvem bager næste gang? Hov, Jens meldte sig! 
     

 
 
 

 


