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Mødedato: 6.10.21 

  

Mødested: Mellemgade - Hjørring 

  

Møde startet kl.: 17.00 

  

Mødet afsluttet kl.: 20.00 

  

Næste møde: Torsdag d. 2.december kl. 17 i Brønderslev 

  

Fraværende:  

  

Mødedeltagere: Lene Nielsen, Lis Petersen, Lone Dalsgaard, Solveig 
Rasmussen, Kristina Bredal, Kirsten Pedersen, Tina 
Præsius  

Mødeleder:  Lene Nielsen 

  

Referent: Tina Præsius 

 
 
Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden godkendt 

     

 

2. Godkendelse af referatet (24.8.21) 

a. Referat godkendt 

 

3. Budget Brønderslev og Hjørring (Alle)  

 

a. Brønderslev: budgettet er 1.behandlet – og følgende er aktuelt for Børne og 

Skoleudvalget 

Referat sektorbestyrelsesmøde 

Vendsyssel 
FIU 
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b.  Øget samlæsning (-1,0 mio. kr. i 2022, -2,4 mio. kr. i 2023-25) 

c. Lejrskole for specialområdet (-0,4 mio. kr.) 

d. 2-medarbejderordning på folkeskoler (+2,0 mio. kr. i 2022, 3,4 mio. kr. i 2023-

25) 

e. Nedsættelse af takst på SFO (+1,1 mio. kr.) 

f. Fritidshjem, § 52 i dagtilbudsloven (-0,9 mio. kr.) 

g. Kvalitetsløft i dagplejen (0,2 mio. kr.) 

h. Fortsættelse af 17 vuggestuepladser (0,5 mio. kr.) 

 

Hjørring: budgetorientering 1.behandling – følgende er aktuelt inden for Børne, 

Fritid og Undervisning.  

i. 9 mio. til Børne-familieområdet for at opretholde serviceniveauet til ekstra 

særlige sager. 

j. 1 mio. til minimumsnormering for at 

k. Fokus på udfordringerne med rekruttering 

l. Økonomiske udfordringer i fremtiden, det skyldes blandt at der kommer flere 

ældre og flere på overførselsindkomster.  

 

4. Faget  

- bilag fra faggruppe landsmøde: kort oplæg fra Kristina og Tina. En god konference 

med et fagligt indhold.  

- orientering fra Landskonference: Konferencen var online, vi er alle enige om at det 

var svært at holde fokus over middag. Forskellige foredragsholdere, spændende 

oplæg blandet andet med Rune Strøm og Ida Elbæk om en PH.d afhandling omkring 

dagplejen.   

 

 

5. Kommunalvalg: der laves 4 læserbreve fra de alle de Nordjyske afdelingen 

(pæd.sektor).  

a. Stordagplejer 

b. Fokus på dagplejens vilkår 

c. Det specialiserede socialområde med fokus på Pæd. Assistenter 

d. Minimumsnormeringer  

  

 Hvad skal vi fortælle politikkerne om: 

- Vi skal gå med ovenstående punkter samt uddannelse, rekruttering og fastholdelse.  

- Valgmøder i Hjørring og Brønderslev kommune – forslag om at vi kan mødes til 

morgenmøde i afdelingen til fælles oplæg. 

 

6. Drøftelse af pædagogisk personale på SSA området: det er en ny mulighed i 

overenskomsten, vi mangler dog stadig teksten, så derfor er det vanskeligt på 

nuværende tidspunkt at kunne arbejde i dybde med det.  

a. Det kan være svært at få anerkendelse som pædagogisk assistent ude på 

eksempelvis plejecentrene.  

b. Vi er enige om man skal se på, hvad det er for en opgave der skal løses, i stedet 

for at se på faggrupperne. Vi erkender at denne opgave kommer til at tage tid.  
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7. Økonomi (regnskab vedhæftet) regnskabet gennemgået – det ser fornuftigt ud. Der 

er grundet corona brugt få midler.   

  

 

8. Aktuelle sager til orientering: 

1. Sektor Med (Kristina – Lone D. ): nyt projekt om nedbringelse af sygefravær. Der 

er fokus på forebyggelse med dette projekt. Der er arbejdes på at søge midler hjem 

til det. Der er pt ikke et høj sygefravær, men fokus skal være på 

arbejdsfællesskaber.  

2.  Område Med (Kristina ): intet nyt siden sidst. ”Fælles ansvar 3,0” inviteret med på dele 

af Lederinternat, her fik medarbejdersiden mulighed for at byde ind med, hvordan man 

holder diverse projekter i live ude på arbejdspladserne.  Vi oplever fra medarbejdersiden, 

at vi bliver hørt. 

3.  Fag Med Brønderslev (Tina – Kirsten ) orientering fra det politiske udvalg. På hvert 

møde arbejdes der med Værdien i MED, emnet uddannelse og opkvalificering er 

drøftet. Fagcheferne har kompetencen. Evaluering af retningslinjen ”Psykisk vold og 

trusler” der skal indskrives ny psykolog ordning. 

4. Afdelingens Bestyrelsesmøde  (Lene, Kristina og Lone D): referatet gennemgået. Nu 

TR-grunduddannelse.  

5.  PenSam : intet nyt 

 

9. Gensidig orientering: sektorformandsseminar to spændende dage.  

a. Grænseaftaler indenfor det specialiserede område. 

b. Forhåndsaftaler – obs på at de tilfalder alle på arbejdspladserne, også ikke 

medlemmer. 

c. Lønforhandlinger i gang.  

d. Der er forhandlet normperioder i begge kommuner. Der er forhandlet 12ugers 

normperiode i Hjørring for pædagogiskassistenter og pædagogmedhjælpere. 

I Brønderslev er der udspil om årsnorm, men der afventes endelig 

godkendelse. 

e. TR-valg: er der styr på det?? Vi er allerede i gang. Der har været valg i 

Hjørring. Der er valg i dagplejen i Brønderslev 26.oktober, der skal ligeledes 

være valg for Kirsten og Solveig.   

 

10.  Punkter til næste møde:  

a. Omsorgs og pædagogmedhjælpere - lange vagter, hvad tænker vi? 

b. Dobbelt pladser i Dagplejen  
 

Julehygge med pakkespil – alle medbringer 1 gave 

 

 

11. Evt. 

 

 

 

 

  

 


