
Bestyrelsesmøde i pædagogisk sektor FOA Frederikssund 

Mandag d. 23-5 2016 kl. 9.00 til 16.00 

Tilstede: Ann – Jens – Conni – Annette – Irene – Charlotte – Marianne – Susanne. 

Afbud: Vibeke. 

Anja Lauritzen (Nyvalgt) fik beklageligvis ikke tilsendt indkaldelsen og deltager derved ikke i 

mødet. 

 Vi holdt en præsentationsrunde og bød de nye medlemmer i bestyrelsen velkommen.  

 Dagsorden godkendt med påført punktet Evt. 

 Ordstyrer: Annette.  

 Forslag og nye tiltag fra sektoren: 

Der bliver afholdt sektor årsmøde d. 15-11 1016 Mogens (nuværende formand) er på valg 

og Birgitte (nuværende næstformand) ønsker at gå på pension. 

Der afholdes kongres (HB) d. 16-17 november. FOA Frederikssund har 8 pladser, 3 pladser 

til pædagogisk sektor, 3 pladser til SOSU og 2 til service sektoren. 

Derud over er der en gæste og en suppleantplads til alle sektorer. 

Ann og Jens deltager på ordinære pladser.  Annette, Irene, Marianne, Susanne og Mette 

ønsker at deltage. 

Der afholdes stor TR-møde i Odense d. 9-6 16 Annette og Irene, samt to andre deltager fra 

pædagogisk sektor.  



Der afholdes TR konference FOA Frederikssund på LO skolen d. 19-20 September….sæt 

kryds i kalenderen. 

Ann og Vibeke er tilmeldt Dagpleje konferencen. Da vi ”plejer” at sende flere deltagere 

afsted, er der denne gang et overskud på budgettet på ca. kr.15-20.000 som vi kan bruge 

på andre aktiviteter……..kom gerne med forslag. 

FOA Frederikssund skal have fokus på medlems hvervning….frikøb af TR, uddannelse af TR, 

hverve uger osv. Ann påtænker at indkalde alle TR for at uddanne og videns dele, for 

derved at blive klædt på til opgaven. 

FOA Fr-sunds budget ser fornuftigt ud. 

Der er blevet ansat en ny medarbejder, Maja, som er i FOA en dag om ugen. 

Majas arbejdes opgaver er telefon pasning og andre ad ‘hoc opgaver. 

 Kommunerne rundt: 

Egedal: Der er ved at blive forhandlet ny lokal forhåndsaftale for Pædagogmedhjælperne 

og assistenterne, pt. ser det fornuftigt ud. 

Lederen af dagplejen er sygemeldt, centerchefen varetager ledelsesopgaven.  

Dagplejens dag var en succes med besøg hos borgmesteren mm. 

Frederikssund: Kommunen skal sparre yderligere ca. 14 mill på ældre/handicap området. 

Dagplejernes integration i områdeledelsen er ikke uden sværdslag, FOA arbejder på at 

synliggøre dagplejen og finde en løsning.   

Lykkemarie (privat bosted): Der arbejdes meget med de nye arbejdstids aftaler og 

fortolkningen af disse. 

Der mangler beboer og på den baggrund er mange stillinger vakante, besatte af div. vikarer 

og derved bliver de pårørende ofte utrygge og stemmeningen er ikke altid så god. Der er 



mange opsigelser og det er generelt svært at fastholde og rekruttere. Der skal holdes 

”stor” møde hvor alle TR og ledelsen deltager.  

Halsnæs: Der er ansat en pæd. konsulent som skal være ansvarlig for de pædagogiske tiltag 

i dagplejen i forhold til en nye uddannelse alle dagplejere har fuldført. 

Børnetallet er opadgående, så der er udsigter til at ansætte nye dagplejere. 

Irene FTR pædagogmedhjælperne har rigtig mange lønsager, der er fejl og nogen ledere 

kender ikke overenskomsten.  Der skal sparres 9.5 mill på børneområdet.  

Det er svært at fastholde og rekruttere ledere.  

 Pædagogisk assistent: Jens (næstformand pædagogisk sektor) fremlage de sidste nye 

regler for optagelse til Pædagogisk assistent uddannelsen. 

 Sektorens mål og visioner: Vi henstiller til at vores ”skriv” om Mål og visioner for 

pædagogisk sektor bliver færdig gjort, så vores arbejde kan komme ud og begynde at leve” 

Vi skal have punktet på, som det eneste til næste bestyrelsesmøde d. 29-6 2016  hvor vi må 

forvente at folderen ligger klar til debat og godkendelse. 

 Evt: Intet. 

 

Tak for god ro og orden  

 

 

 

 



 


