
 

Side 1 af 3. 

 

Mødedato: 03.06.21 (9700-21-08-04) 

Mødested: FOA Hjørring 

Møde startet kl.: Kl. 17.00 

Mødet afsluttet kl.: Ca. kl. 20.00 

Næste møde: 24.august 2021 HELDAGSMØDE i Hjørring 8.30-15.30 

Fraværende: Solveig Rasmussen 

Mødedeltagere: Lene Nielsen, Lone Dalsgaard, Lis Petersen, Kirsten 

Pedersen, Kristina Bredal, Tina Hammer Præsius  

Mødeleder:  Lene Nielsen 

Referent: Tina Præsius 

 

 

Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden.  

Enkelte punkter flyttes til næste møde, da vi har en stram tidsplan fordi 

Kim Henriksen går på kl. 19.00 

 

Punkter som flyttes til næste møde:  

- Årshjul 

- Hvad skal vi gøre i forhold til kommunalvalget? 

- Minimumsnormering  

           

2. Godkendelse af referat  

24.03.21 - godkendt 

 

 

3. Budget Brønderslev og Hjørring (Alle) 

 

Der er stadig gang i budgetprocessen i begge kommuner, der er ikke de 

store besparelser på banen i år, men i begge kommuner er der varslet 

langsigtede ændringer. Vi tilskriver udmeldingerne at der er snart er valg.  

I Hjørring er der kommet nogle udvidelsespunkter, cool kids og Fys, ergo 

 

4. Kommunalvalg november 2021 – hvad skal vi gøre i FOA 

Punktet flyttes til næste møde.  

 

 

 

 

Referat sektorbestyrelsesmøde 

Vendsyssel 

FIU 
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5. Dagplejen 

 

1. Hvordan fastholder vi dagplejere – I Brønderslev kommune opleves det, 

at dagplejere opsiger deres stilling med begrundelsen stort arbejdspres, 

manglende viden om IT osv. hvilket gør det svært at mestre nye tiltag. Der 

efterlyses mere fokus på kompetenceløft og uddannelse.  

2. Private pasningsordninger – hvorfor godkender kommunen dem, når der 

mangler børn. 

I Hjørring godkendes man som privat, hvis man opfylder betingelserne, her 

skeles ikke til et evt. faldende børnetal i et område. 

I Brønderslev skal den private børnepasser have to børn på kontrakt inden 

de kan godkendes.    

 

6. Faget:  

Intet til dette punkt 

 

 

7. Minimumsnormering 

Drøftes på næste møde  

 

 

8. Økonomi ( regnskab vedhæftet ) 

Arrangementer i efteråret 

Det er begrænset hvad der er brugt i budgettet. 

Vi planlægger sammen med de 2 øvrige sektorer at afholde et foredrag   

Vi planlægger et medlemsmøde, hvor vi vil invitere Marianne Notholm-

Larsen fra Sosu skolen til at fortælle om PAU 

  

 

9. Aktuelle sager til orientering: 

1. Sektor Med (Kristina – Lone ) nyt sygefraværs projekt, teststrategi der 

bliver ingen selvtest for daginstitutionsområdet. Revideret Fælles ansvar 

3.0, vuggestuen på Lundtoftevej skal lukke, ny stor institution er ved at 

blive bygget (oprettet som midlertidig institution) 

Der er nedsat et udvalg som skal se på kompetenceløft for hele 

dagtilbudsområdet.  

 

2.  Område Med (Kristina ) 

3.  Fag Med Brønderslev (Tina – Kirsten ) ingen møde siden sidst 

4. Afdelingens Bestyrelsesmøde  (Lene, Kristina, Lone ) suppleanter deltager 

i bestyrelsesmøder, dette skal revurderes 2022. Der skal ansættes i Inas 

stilling og der har været afholdt samtaler.  

Der har været afholdt 2-dags konference for bestyrelsen. Der blev 

drøftet struktur kongres, og faggruppelandsmøde. Social og 

sundhedssektor har stillet forslag om to konferencedage 1 forår og en 1 

efterår for sektorerne, her skal der være fokus på afdelingens politisk 

profil ud af til.   

5.  PenSam:   

Intet til dette punkt 
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10. Gensidig orientering 

1. Generalforsamling udsat til foråret 2022 – enighed i bestyrelsen om at 

det udsættes.  

 

2.FH kampagne uge 35-36  

En kampagne med fokus på de unge mellem 20-40 år, formålet er at skaffe 

flere medlemmer, der vil blive lavet radiospots, reklame klip til tv og biograf, 

der kommer mere information ud til TR når vi nærmer os tiden. 

 

 

11. Teamsmøde med Kim Henriksen: Slides er sendt på mail 

 

Fagets udvikling: den overordnede strategi er at det der besluttes centralt, 

skal ud og arbejde i de lokalesektorer.  

 

Målprogram 2019-2023 

1.tilstrækkelige normeringer: minimumsnormering pædagogisk tilsyn, 

kvalitet i dagtilbud.  

2.forudsætningerne er tilstede (gode arbejdspladser/et godt arbejdsmiljø) 

3.medllemmer har et arbejde 

4. rekruttere og fastholde dagplejere 

5. uddanne så mange som muligt 

 

Kim Henriksen holdt oplæg ud fra ovenstående punkter. Han fortalt også 

kort om OK21 og processen ved denne forhandling. 

 

12. Evt. 

Brønderslev kontoret åbnet 1/6, der er reduceret åbningstid 

Tirsdag 9.00 -12.00 

Onsdag 9.00 – 12.00 

Torsdag 9.00 – 12.00  & 13.30 – 17.00 

 

De 3 sektorer vil planlægge en 2 dages konference, for deres bestyrelse, 

et af emnerne kunne være: hvad kan og skal vi bruge bestyrelsen til 

 

 

 

 

 

  

 


