
Referat fra pædagogisk sektor, d. 23.august.  
Fremmødte: Bente, Karen, Jeanette, Gitte, Gitte, Jytte, Dorthe, Peter og Joan 
Afbud fra: Kirsten, Ulla og Bente 
1. Ordstyrer: Gitte Ø. blev valgt 
    Referent: Joan blev valgt 
2. Dagsorden godkendt 
3. Referat godkendt 
4. Fejring af fødselsdage og jubilæum 
     Gitte Ø. Og Dorthe har haft 25 års jubilæum 
     Jytte og Karen er begge blevet 60 år 
    Bente  blevet 50 år.  
5. Godkendelse af forretningsorden for pædagogisk sektors bestyrelse, der tilføjes i 
forretningsorden, at årsmødet afholdes i sidste kvartal.  
6. Økonomi i pædagogisk sektor, forbruget er gennemgået, det ser fint ud, der 
mangler konferencen i maj, sektorens årsmøde, og julefrokosten.  
7. Gensidig orientering: Peter, omstrukturering på handicapområdet. Ny fagchef Kit 
Borup. Der er blevet ekstrabevillinger til nogle borgere, men der er også 
besparelser. Samarbejde husene imellem, nye kollegaer. Peter starter på arkedemi 
uddannelse  i uge 40.  
Gitte Ø., har fået lavet nye forhåndsaftaler for pædagogmedhjælpere og 
pædagogiske assistenter. Pædagogmedhjælper bliver fremadrettet vil blive tilbud 
uddannelsen på sigt. Viden om diverse test af børnene. I Mariager er der stor fald i 
børnetallet, 3 børnehuse bliver til 2. De sidste hus beholdes, så det fremadrettet 
kan blive brugt til administration, spiregruppe og legestuelokale til Dagplejen. Flere 
private institutioner, Astrup, Rostrup og Døstrup.  
Gitte, en medarbejder bliver tilbud uddannelse på merit, hun er blevet midlertidig 
ansat, for at kan få uddannelse. I Farvervænget der skal ansættes 2 pædagogiske 
assistenter. I Hobro syd vil gerne have 3-2 ordningen, 3 uddannet til 2 hjælpere.  
Bente, 50 mio til dagplejen til uddannelser. Bente har kontaktet UCN, for at prøve at 
lave en uddannelse målrettet dagplejere. En vejleder på UCN har undersøgt 
mulighederne for noget lig Campus Carlsberg. Det første år fuld uddannelse, 
derefter weekendseninar.  
Mobiliseringseninar i Nyborg 5-6 deltager fra FOA Mariagerfjord.  
Dorthe, har deltaget som pårørende til folkemødet på Bornholm. 10 afsted fra FOA 
Mariagerfjord, en RIGTIG god tur. 3000 oplæg, som man kunne vælge imellem, lidt 
planlægning hjemmefra, for at finde de rigtige oplæg. Dorthe deltog i et oplæg 
omkring sensorer. Musik, hvad kan musik gøre for krop og sind. Hvordan virker 
musikken på mennesker. Stress, dansk arbejdsgiverforening mener er det "kun" er 
privat fronten, når man oplever stress. Oplæg fra Lisbeth Sorning 
Rufus, tidligere amerikansk ambassadør, håbede har de sammen kan stå sammen 
i USA på trods af valget af præcident. Fremtidens mad, 3 D printet mad, der var 
smagsprøver på mellarver. Enhedslisten, Johanne Smidt Nielsens fremtid. Mente at 
alle partier skal lave 8 år reglen. Max. 2 valgperioder.  



De mødte statsministeren. Kenn blev omringet af PET agenterne - måske ser han 
farlig ud??? 
8. Orientering fra HU, FAG MED og lokal MED. 
 HU møde i næste uge. HU møderne er blevet bedre efter der er kommet ny 
kommunaldirektør. Anderledes mødeform. FAG MED skulle have været afholdt i 
dag, men er blevet flyttet til d. 25. september. Lokal MED for dagplejen, afholdes på 
mandag, der er blandt andet, forældreinddragelse, indførelse af Family i Dagplejen 
mm.  
9. Evt.  
Dagsorden til årsmødet gennemgås. Der tilføjes godkendelse af forretningsorden 
Kursus på Nyborg Strand omkring faglighed, d. 2. og 3. oktober 2017, for 
pædagogmedhjælper på handicap -og specialområdet.  
Valgmøder i forbindelse med kommunalvalget, evt. mødes og bakke hinanden op.  
Møde op til byrådsmøderne, evt. I forbindelse budgettet.  
Punkter til dagsorden til næste gang. Pt. er der ikke noget  
Næste møde, d. 7. december 2017.  
 


