
Bestyrelsesmøde pædagogisk sektor FOA Frederikssund 

D. 4-2 2013kl. 17.00 til 20.00 

Afbud: Jens – Annette M – Rene’ – Conni Q. 

1. Godkendelse af referat.  

Referat godkendt – Dagsorden godkendt.  Mette er referent. 

 

2. Div. Info fra Ann. 

 Der er 3 kongres pladser i november, Vibeke, Mette, Nina og Irene ønsker at 

deltage, Ann melder tilbage om hvem det bliver. 

 Faggruppelandsmøde i april, en plads til hver faggruppe. Vibeke deltager fra 

dagplejen. Hvem har lyst fra pædagogmedhjælperne? 

 Konference d.18 marts ”Den gode vuggestue” Meld ind til Ann hvis nogen har lyst 

til at deltage.  

 Vi gennemgik nye regler for retningslinjer for barnets første og anden sygedag 

samt ændringer af ferieloven 

 Generalforsamling d. 30. april på Metalskolen i Jørlunde. Rene Luttermann 

pædagogisksektor ønsker ikke genvalg, Annette Meller ønsker genvalg, Mette 

Sørensen stiller op til nyvalg. 

 

3. Nyt fra afdelingsbestyrelsen. 

  

Div. Info om løst og fast 

 Pædagogisk sektor er enig om at Jens og Mette som har fuld kompetence til at 

disponere frit i lovudvalget.  

 

4. Kommunerne rundt. 

 

Frederikssund: 

Dagplejerne uddannes på PAW for ikke at fyre pga. nedgang i børnetallet. Dagplejen er 

med i projekt digitalisering i kommunale dagtilbud og 2 legestue grupper er med i 

pilotprojektet som løber frem til august. 

Der er ansat ny direktør for opvækst og udd. Jan Milandt kommer fra Høje-tåstrup 

kommune, start d.1-3 2013 

Frederikssund kommune er i gang med at forhandle MED-aftalen, et af de helt store 

tiltag er at implantere den nye AMR struktur i aftalen. 

  

 



Egedal: 

Dagplejerne er i gang med de lokale lønforhandlinger og skal på weekendkursus i 

konflikthåndtering.   

Der er forhandlet nye TR-aftaler på det pædagogiske område. 

 

 

Halsnæs: 

På dagpleje området er der sket 8 fyringerpga. nedgang i børnetallet (kun i Hundested 

området) 

På ins.området skal der også ske tilpasninger, på nuværende tidspunkt er det ikke 

besluttet hvor kniven skal ramme.   

Der er ansat ny pædagogisk konsulent Jane Helborn pr. 1-1 2013. 

Der er stadigvæk uro på de sammenlagte områder, der arbejdes på problemerne og der 

er sat hjælp på hvor det er nødvendigt. Den nye skolestruktur fylder meget og der er lang 

vej endnu. Der skal forhandles nye TR-aftaler, men venter til efter overenskomst 

forhandlingerne. 

 

 Mødedatoer 2013. Mandag d.4-3 kl.17.00 – Torsdag d.18-4 

kl.17.00 – Mandag d. 17-6 kl.17.00 – Tirsdag d. 10-9 kl.17.00  

Ved mødet d.4-3 2013 skal vi planlægge 2 heldags møder 

 

5. Evt. Intet.  

 

Tak for god ro og orden 


