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Mødedato: 26 – 11 - 2020 

  

Mødested: Brønderslev 

  

Møde startet kl.: Kl. 17.00 

  

Mødet afsluttet kl.: Ca. kl. 20.30 

  

Næste møde: 13.januar 2021 kl. 8.30 – 15.30 (heldagsmøde) 

  

Fraværende:  

  

Mødedeltagere: Kristina, Solveig, Lis, Lene, Kirsten, Lone Tina 

Mødeleder:  Lene Nielsen 

  

Referent: Tina Præsius 

 

 

Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

         

2. Godkendelse af referat  

- Referat fra generalforsamlingen (er vedhæftet) 

 

3. Budget Brønderslev og Hjørring (Alle) 

 

Brønderslev: budgettet godkendt uden besparelse for vores områder. Der 

er store udfordringer for SFO’en, som oplever at børn meldes ud, det har 

haft personalemæssige konsekvenser. Enkelte distrikter har ansat vikarer 

for at imødekomme behovet for opdeling af børnene i SFO. 

 

Referat sektorbestyrelsesmøde 

Vendsyssel 

FIU 
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Hjørring:  2,6 mio. skal sparres på ledelsesområdet eller andet, er på som 

punkt til næste udvalgsmøde.  

Forslag der skal ses på er: kørsel, mødeaktivitet, indkøb mm. 

 

Minimums normeringer: vi skal være opmærksomme på at der er afsat 

midler både på daginstitutionsområdet og en pulje til pædagogisk 

personale i folkeskolen.  

 

4. Fremtidens arbejde i sektoren: 

 

Årshjul: Årshjul laves på næste møde, forretningsordenen gennemgås 

ligeledes.  

Mødeaktivitet: 2 dagsmøder + 4 aftenmøder og efter behov.  

 

5. Faget: 

Nyhedsbreve 

 

6. Økonomi (regnskab vedhæftet)  

 Der er et ønske om, at man genoptager medlemsaftnerne fx med      

foredragsholder eller lignende, når det igen bliver muligt.  

 

7. Aktuelle sager til orientering: 

1. Sektor Med (Kristina/ Lone) Covid19.  

Lis undrer sig over sektor-med har foreslået oprettelse af flere 

vuggestuepladser i Bagterp i forbindelse med høring af ny 

dagtilbudsstruktur. 

2.  Område Med (Kristina) Covid19 

3.  Fag Med Brønderslev (Tina/Kirsten): budget, Covid19 

4. Afdelingens Bestyrelsesmøde (Lene og Lone D) 

5.  PenSam  

 

8. Gensidig orientering 

1.Covid – 19 situationen: der opleves stor forskel rundt om i de to 

kommuner, i hvordan man vælge at indrette dagligdagen. Det giver lidt 

frustrationer rundt om på arbejdspladserne.  

Covid19 fylder meget i hverdagen rundt om på alle arbejdspladser, man 

oplever Corona træthed blandt kollegerne.  

Det gør noget for os alle både fysisk og psykisk.  

Dagplejerne i Hjørring er frustrerede over, at dagplejepædagogerne ikke 

kommer rundt på tilsyn/holder kontakten med dagplejerne. Man er dog for 

nylig startet op med møder via TEAMS.  

 

2.rengøring – dagpleje, institutioner og skoler: der er ansat ekstra 

personale til rengøring rundt om i institutionerne. Rengøringen halter lidt 

op skolerne.  

Det er en udfordring for dagplejerne, at nå den ekstra rengøring indenfor 

48 timer. Lene sidder med i en følgegruppe i FOA, som skal se på 

rengøringsproblematikken. Brønderslev kommune har lavet aftale om 

udbetaling af overtid på op til 3 timer om ugen, hvis man ikke kan nå 
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rengøringen inden for sin arbejdstid. I Hjørring kan der forhandles, hvis 

man ikke kan nå rengøringen inden for sin arbejdstid. 

 

3. OK 21 – husk at vores kolleger, der ikke er med i FOA senest skal 

meldes ind 31.12.20.  

 

9. evt. punkter til næste møde: årshjul, generalforsamling, forventninger til 

arbejdet i pædagogisk sektor.  

 

 

  

 


