
Referat fra sektorbestyrelsesmødet d. 17. maj 2017 
 

Fremmødte: Bente Linnemann Nielsen, Ulla Salomonsen, Bente Lassen, Jeanette Boysen, Jytte Kristensen, 

Kirsten Nymark Jensen, Peter Bech Christensen og Joan Poulsen  

Afbud fra: Karen Nielsen, Dorthe Andreasen, Gitte Villingshøj og Gitte Østergård 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 

godkendt 

 

3. Konferencen d. 15. maj i Aalborg 

Gennemgang af sektorbestyrelsens målprogram for 2016-2019 (”sammen gør vi en forskel”) ved 

forbundssektorformand Mogens Bech Madsen og forbundssektornæstformand Joan Lindeskov. 

              Pædagogisk sektor i Mariagerfjord har vedtaget flg. arbejdsområder efter konferencen: 

- De bestyrelsesmedlemmer som ikke deltog i konferencen skal have lave et mindmap. Bente 

kontakter de berørte medlemmer. 

- Min. 2 bestyrelsesmedlemmer deltager i byrådsmøder, hvor der er ”pædagogiske” punkter på 

dagsorden. 

- Gitte Østergård sidder i hovedudvalget, og hun kan fortælle om hovedudvalgets punkter 

(pædagogiske), som vi også kan bearbejde i sektoren.  

- Fast punkt på dagsorden: referat fra HU, FAG MED, Lokal MED.  

Dagplejerne ved ikke helt hvad MED er: MED cirklens aktionsgruppe (Karen), udbreder kendskabet 

dertil. Men sektoren vil også arbejde på at udbrede kendskabet til MED systemet i kommunen.  

4. Runde fødselsdage i sektorbestyrelsen i 2017. 

2. april: Karen Nielsen 60 år 

9. august: Jytte 60 år 

14. august: Bente 50 år 

5. oktober: Kirsten 60 år 

Sektoren giver gave for 300 kr.  

Bestyrelsesmedlemmer giver 50 kr. 

Bente står for indkøb af gaver (dog ikke til sig selv) pengene kan betales pr. mobilpay 40828808 

Hvis der er andre der runder et skarpt hjørne i 2017, kontakt Bente.  

 

 



 

 

5. Gensidig orientering 

Gitte Villingshøj: er på kursus på LO skolen – Den danske model – det hører vi mere næste gang. 

 

Bente: tovholder for aktionsgruppe, rundt på legestuebesøg samt aftenmøde i legestuerne i Arden. 

 

Peter: har fået ny fagschef, Kit Borup. Kit har været på besøg på alle bosteder. Besparelser skal ikke 

gå ud over hænder. 

Risikovurderinger er nødvendige pga. flere udadreagerende borgere. 

Kit udtaler, det kan godt være tingene koster nu, men besparelsen kommer senere ved 

forbedringer. 

Peter har været på kursus i forhandlingsteknik, TR er sparringspartner for lederen. 

Temadag: Kommunikation (TR/AMR/leder) 

 

Kirsten: pædagogerne i Dagplejen har fået nye grupper, de skal føre tilsyn hos. Det tager lidt tid 

ingen begge parter kender hinanden.  

Der er ansat en ny pædagog i dagplejen pr. 1. maj, Hanne BondeAbrahamsson. 

Jenny Blæsbjerg er pr. 1. maj ansat som sprogpædagog i Dagplejen.  

Pædagoger føler sig som postbude for tiden, der er mange papirer der skal deles ud til dagplejerne.  

Kirsten har hørt, at der er sproglige udfordringer hos Dagplejebørnene i Assens. Der skal måske 

laves en forventningsafstemning med børnehaven, hvad forventer de, at børnene kan sprogligt, når 

de starter i børnehaven.  

Hjernen og Hjertet vil højne dagplejens faglige niveau – bedre 

forældresamarbejde/forældreinddragelse.  

Udvidet sprogtest til 2-sproget er for svær.  

 

Ulla: I Assens skal de have ny pædagog til efteråret, når Mie går på efterløn. 

privat passer i Norup stopper, de håber lidt at det kan bevirke flere børn i dagplejen i Assens 

 

Jytte:  Forældrene i Arden har sendt et brev til Bente Fogh ang. gæsteplejen. Bente har sendt svar 

tilbage til forældrene. Men der er ikke nogen der på nuværende tidspunkt har kendskab til 

indholdet.  

Dagplejerne føles sig presset, da der er flere 58 årige, der har takket nej til gæstebørn. Hvilket de er 

i deres gode ret til. Men det giver problemer mht. manglende gæsteplejepladser.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. EVT. 

Punkter til næste bestyrelsesmøde:  

 Folkemødet Bornholm – Dorthe deltager 

 Forretningsorden – Bente laver udkast som behandles 

 Orientering fra MED  

HovedMED – Gitte Østergård deltager 

FagMED – Dagtilbud (Bente, Gitte, Joan) Handicap (Peter) 

LokalMED -  Alle 

 Orientering fra arbejdspladserne 

 Opfølgning fra sektorkonferencen – Bente laver MINDMAP planche 

 Næste møde 

 Evt.  

                Årsmøde d. 7. september 2017 – forslag til beretningen sendes til Bente (bedl@FOA.dk) 

                Næste møde: 24. august 2017 kl. 18.00 på FOA 

 

 

 

mailto:bedl@FOA.dk

