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Mødedato: 23-01-2020 
  

Mødested: Mellemgade 12, Hjørring 
  
Møde startet kl.: Kl. 08.30 
  
Mødet afsluttet kl.: Ca. 15.30 
  
Næste møde:  
  
Fraværende: Afbud fra Lone Mie, Britta 
  
Mødedeltagere: Jane Sommergren, Kirsten Pedersen, Solveig 

Rasmussen, Lis Petersen, Kristina Bredal, Lone 
Dalsgaard, Tina Præsius 

Dirigent:  

  

Referent: Tina Hammer Præsius 

 
Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden- godkendt 
 

2. Oplæg fra Faggruppelandsmøderne, Susanne, Lis, Kirsten, Kristina. 
Dagsordner sendes vedhæftes. 

 
Fælles opstart og oplæg fra ny formand Kim Henriksen, han kom med 
et oprids af hvilke hovedpunkter der blev bestemt på kongressen og 
årsmødet. De vil forsøge at koble dem sammen så der bliver 
sammenhæng mellem dem.  
 

Susanne Hansen deltog fra Omsorgs og pædagogmedhjælperne. Vi fik hilst 

på vores nye Formand – et positivt møde. Et godt landsmøde med gode 

debatter og indhold. Fælles oplæg med Rikke Yde Tordrup – udviklende 

øjeblikke. Sjovt og underholdende oplæg med Lars Mogensen – Effektiv 

kommunikation og Konflikthåndtering. 

  

Lis Petersen deltog for dagplejerne - et spændende oplæg med 

dagplejepædagog fra Aalborg kommune om tidlig opsporing.   

Overenskomst 2021 blev drøftet, der blev ligeledes drøftet hvad der 

muligvis kommer i spil, bl.a. ”de 58 årige” 25% af dagpleje på landsplan 58+. 

Forslag om fælles logo for dagplejen, det blev dog forkastet.  

 

Kirsten Pedersen/ Kristina Bredal deltog for pædagogmedhjælperne og 

pædagogiskassistenter. De deltog i arbejdsgruppen for skoler og 

daginstitutioner. Der blev drøftet krav til OK 21, fokus på at begrænse 

kravene og tydeliggøre dem. Der blev drøftet 12/9 tillæg og Skive tillæg, 

Dagsorden sektorbestyrelsesmøde 
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det blev klart at der ses meget forskelligt på det ude på de enkelte 

arbejdspladser.  

Snak om kompetenceudvikling og hvilke muligheder der var på de enkelte 

arbejdspladser.    

Der var kampvalg til fagligudvalg. Ditte Mikkelsen blev valgt til 

fagligudvalg.  

 

Bred enighed om at indholdet på faggruppelandsmødet, var godt og fagligt 

relevant.  

   

3. Generalforsamling 12/3-2020 
 
På nuværende tidspunkt er ingen kandidat til posten som formand i 

pædagogisk sektor. Vi har derfor i bestyrelsen drøftet forskellige 

løsninger. Vores forslag er at vi ansætter en medarbejder med 

administrative og fagrelevante kompetencer, da vi oplever at opgaverne er 

komplekse og kræver et solidt kendskab til lovgivning m.m. Det betyder 

imidlertid strukturændringer i pædagogisk sektor og vi afventer pt svar 

fra Forbundet om hvilke muligheder vi har.  

 

Dagsordenen godkendt. 

 
Genopstiller:  Lone Dalsgaard 
Stiller op: Kisten Pedersen, Susanne Hansen, Kristina Bredal til ordinære 

bestyrelsesposter.  

Nye best. medlemmer (Britta og Lone Mie genopstiller ikke) 

Ny formand (Jane genopstiller ikke) 

2 suppleanter 
Bestyrelsens beretning:  

Lis – faggruppelandsmøde og Dagplejen i Hjørring kommune 

Tina – Landskonference og Dagplejen i Brønderslev kommune 

Kristina og Kirsten – faggruppelandsmøde og pædagogmedhjælper 

daginstitution /skole området.  

Budget og regnskab: godkendt  

 

4. Budget Brønderslev og Hjørring (Alle) 
Områdeledelse i Brønderslev (Kirsten og Jane) ingen møder siden sidst. 

TR. struktur i Brønderslev- der forhandles stadig.  

TR. struktur i Hjørring – der forhandles stadig, da tre områder er blevet 

til to og man ønsker at se på strukturen.  

 

5. Handleplaner 

2. Landskonferencen Kvalitet i Dagplejen (hvor mange skal deltage) – Lis P 

deltager.  
3. Uddannelse af pædagogmedhjælpere – der sendes en af sted fra   

Brønderslev til sep. 

4. Rekruttering af Dagplejere – der søges stadig dagplejere i flere byer i 

Brønderslev kommune. Hjørring søger ligeledes dagplejere i Hjørring By. 

  

6.  Årshjul 
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    4/5.maj 2020 Landskonference i Nyborg 

     
   7.   Faget 
        Referat fra central sektor 6/11-2019 og 5/12-2019: set  

 
8. Økonomi () 

Set 

 

9. Aktuelle sager til orientering: 
1. Sektor Med (Lone og Kristina) ingen møde siden sidst 

 

2. Område Med (Kristina) møde d.22.jan 2020 Lone Dalsgaard deltog som 

suppleant for Kristina Bredal. Der er stadig stor fokus på den 

økonomiske situation i Hjørring Kommune.   

 

3. Fag Med Brønderslev (Tina og Kirsten) møde d.12.december 2019 et 

kort møde hvor der blev drøftet Medicinhåndtering. Der skal tjekkes 

op på nye regler og lovgivning. Ny app til indberetning og registreringer 

af arbejdsskader og hændelser.  Ny institution i Hjallerup. 

 

4. Afdelingens Bestyrelsesmøde (Jane og Lone D) Referat vedlagt – set 

ingen bemærkninger.  

 

5. Netværksgruppe for FTR. I Dagplejen (Tina og Lis) ingen møde siden 

sidst.  

 

10. Evt. dato for sommer og vinter afslutning 

12.februar 2020 – På Nordisk Buffet i Hjørring kl. 18 

 

11. Evaluering af mødet. 
Et godt møde med en god og konstruktiv dialog, hvor vi fik drøftet 
fremtiden for pædagogisk sektor og de udfordringer der kommer i 
nærmeste fremtid.  


