
Notaer fra Faggruppelandsmøde d. 15. og 16 januar. 2020 

Referent Susanne Walther Andreasen TR og Dagplejer Hillerød Kommune  

 

Dagplejerne 

Vi drøftede dagplejens faglighed set i sammenhæng med sektorens målprogram, der blev vedtaget på 
årsmødet d. 8.10.19. Vi blev ledt gennem en proces, så vi kan sætte dagplejens aftryk på målprogrammet.  

Vi nåede frem til at fremtidens dagplejer kendes blandt andet ved. Her er nogle af de vigtigste punkter: 

• God normering 
• Tryghed og nærvær 
• Samme voksen hele dagen 
• Høj faglighed 
• Er et kvalitetstilbud til kvalitetsbevidste forældre 
• Inkluderings fællesskab, der bliver taget hensyn til alle børn 
• Tæt forældresamarbejde 

  

På anden dagen drøftede vi Ok 21 og de krav vi ønsker skal fremsættes: 

Seniorordninger  
For at passe på os selv da vi skal være på arbejdet længere på landsplan er der 25% der er 58 år i dagplejen. 
Og   

• Sig nej til morgentelefonen  
• Sig nej til 5. barnet  
• Sig nej til børn fra andre grupper (uenighed i gruppen)  
• 3 faste børn og x gæstebarn på 4. pladsen  
• Som 60-årig: 2 faste børn og x antal gæstebørn på 3. pladsen  

 

Kompetenceudvikling: 
• Ret til kompetenceudvikling 
• Ret til pædagogiskuddannelse 
• Kompetenceudvikling (AMU kurser) giver ret til lønudvikling 

 
3 fastebørn børn + 1 gæstebarn  

• Minimere nedslidning. Positiv effekt på sygefravær 
 
Det var lidt af de ting vi drøftede vedr. OK 21 
 
 Vi havde også besøg af formandsskabet Joan og Kim 
 
Under besøget blev der blandt andet vendt:  

• Rekrutteringskampagne, input fra sidste års faggruppelandsmøde bliver brugt  

• Normering i dagplejen – det optimale vil være, at dagplejeren kun har 4 børn. Det vil bl.a. 
lette udfordringen med gæsteplejen.  



• Tilsyn – i flere kommuner er der kun tilsynsbesøg 2 gange om året. Der skal sikres kvalitet 
ved det pædagogiske tilsyn  

• Kompetenceudvikling i fritiden  
 

 
 

  

Sidst på dagen havde vi valg til fagligt udvalg. Resultatet af valget blev: 
 
 

Helle Andersen, Næstved  

Majbritt Kronbøl, LFS  

Anette Ottosen, Aalborg22 

Karen Munk Andersen, Silkeborg 

Betsy Jensen, Aabenraa 

Berit Lydal Nielsen, Odense 
 
Sup.  
Helle Bøgh, Holstebro 

Helle Nielsen, Århus 
 
 
To gode dage hvor drøftelser med kollegaer på landsplan og emner i plenum har kunnet bidrage til arbejdet 
hjemme blandt kollegaer. 
 
 
 
 

 
 

  
 

  

  

                       
 

  

  

                       
 
  
 

 

 

 

 


