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Mødedato: 02.12.21 (aflyst) 20.01.22 

  

Mødested: Teams 

  

Møde startet kl.: Kl. 17.00 

  

Mødet afsluttet kl.: Kl. 20.00 

  

Næste møde: 15.02.2022 

  

Fraværende:  

  

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

Mødeleder:  Lene Nielsen 

  

Referent: Lis Petersen 

 
 
Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 Tilføjelse af punkt 3 a Lønforhandlinger – Forhåndsaftaler. 

           Dagsordenen herefter godkendt.           

 

2. Godkendelse af referat  

06.10.21 – Referatet er godkendt elektronisk.  

 

3. Budget Brønderslev og Hjørring (Alle) 

Hjørring: En ny tildelingsmodel er undervejs – herunder implementering af 

minimumsnormering. Byrådet skal træffe beslutning i foråret 2022 og 

tildelingsmodellen skal have effekt fra budget 2023.  

 

Brønderslev: Der er fokus på opkvalificering af medarbejdere. 

Dagsorden sektorbestyrelsesmøde 

Vendsyssel 
FIU 
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3 a. Lønforhandlinger – Forhåndsaftaler  

I Hjørring kommune har alle modtaget et brev vedr. lønforhandling. 

Indenfor det pædagogiske område er der ikke kommet mange henvendelser. 

 

Alle forhåndsaftaler sendes til Lene. 

 

4. Omsorgs og pædagogmedhjælpere – lange vagter, hvad tænker vi? 

Vi har tidligere haft drøftelsen i bestyrelsen. Vi er af den overbevisning, at 

det for nogle familier fungerer bedst med de lange vagter. Vi har dog fokus 

på arbejdsmiljøet og frivilligheden i, at man kan sige nej til at indgå aftalen. 

 

5. Dagplejen 

1. Dobbelt pladser i Dagplejen 
   Der skal være fokus på dagplejernes arbejdsmiljø i forbindelse med  
   oprettelse af dobbeltpladser. 
 

2. Fradrag i dagplejen 

   Stigende priser på bl.a. el og varme rammer især dagplejere hårdt, fordi  

   de ikke kan tage de samme forbehold for at mindske deres forbrug.  

 

   Dagplejere har mulighed for at trække faktiske dokumenterede udgifter  

   fra frem for at benytte standardfradraget på 60 %. 

 

   Formand for Pædagogisk sektor i FOA Kim Henriksen og FOA generelt  

   arbejder på, at regeringen tager overvejelserne om dagplejernes forhold  

   med, når der skal udarbejdes en hjælpeplan.  

 

6. Faget 

Punktet vil udgå, når forretningsordenen skal tilrettes. 

 

7. Økonomi (regnskab vedhæftet) 

Sektoren har en god økonomi. Det har ikke været muligt at afholde møder 

pga. corona. 

 

8. Aktuelle sager til orientering: 

1. Sektor Med Hjørring (Kristina – Lone): Der skal laves en procedure for  

   sygemeldinger hos personale i daginstitutioner. Temadag for medudvalg 

   vedr. sygefravær er blevet flyttet. Alle medarbejdere får udleveret 

   selvtest kits (2 pr. uge). 

 

2.  Område Med Hjørring (Kristina): Intet nyt.  

 

3.  Fag Med Brønderslev (Tina – Kirsten) 

     Fokus på sygefravær, professionel kapital, arbejdsglæde i organisa-  

     tionen, socialt samvær. Corona test og rengøring fylder stadig meget.   

    Center for børn med andet sprog end dansk er blevet nedlagt. Der  

     udarbejdes en strategi for, hvordan det så skal gøres.     

   

4.  Afdelingens Bestyrelsesmøde (Lene, Kristina, Lone) 
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     Den 6. og 7. september vil der blive afholdt løntræf for  

     tillidsrepræsentanter. FOA Vendsyssel har 40 pladser, hvoraf  

     pædagogisk sektor har de 8 pladser. 

5.  PenSam  

     Intet nyt.  

 

9. Gensidig orientering 

Faggruppelandsmøde for det pædagogiske område: den 27. og 28. 

september 2022. 

 

Den 19. april eller 20. april  2022 vil der blive afholdt medlemsmøde, hvor 

emnet er ”Fremtidens dagpleje”. 

 

Der er behov for flere fælles møder med FTR’er og afdelingens politiske 

valgte.  

 

For at styrke det fremtidige fagpolitiske arbejde inviteres 

afdelingsformand Leif Risgaard Jensen og afdelingsnæstformand Lene 

Berendt til næstkommende sektorbestyrelsesmøde efter 

generalforsamlingen. 

 

10. Dato for generalforsamling 2022 

Generalforsamling 2022 vil blive afholdt den 17. marts. 

 

Hvem er på valg? 

På næste møder d. 15.02.22 udarbejder vi invitation til generalforsamlingen, 

hvoraf det kommer til at fremgå, hvem der er på valg. 

 

 

Dato for møder resten af året. 

Datoer for afholdelse af møder for resten af året aftales efter afholdelse 

af generalforsamlingen.    

 

11. Evt. 

Intet. 

 

 

 

 

  

 


