
Refleksioner over faggruppelandsmødet for pædagogmedhjælpere og pædagogiske 
assistenter i Kolding den 15. – 16. januar 2020 

 

Som valgt repræsentant for faggruppen af pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 
deltog jeg i faggruppelandsmødet. 

Den nyvalgte formand for pædagogisk sektor, Kim Henriksen, lagde ud med et oplæg om 
målprogram og strategi for pædagogisk sektor. 

Forud for mødet havde vi fået tilsendt fire temaspørgsmål, som vi kunne bruge som 
diskussionsoplæg i vores TR-netværk og på arbejdspladserne. 

Temaerne var: OK21, Arbejdsmiljø, Indflydelse samt Udvikling og uddannelse. 

 

Temaerne var også diskussionsoplæg i gruppearbejdet på landsmødet. 

Jeg sad i gruppen for dagtilbud på 0-6 års området og følgende blev diskuteret under de fire 
temaer: 

OK21:  

• I min gruppe var der et stort ønske om at de kommende lønstigninger sker i kr./øre i stedet 
for %-vis. 

• Ønsker om løbende opkvalificering i forhold til uddannelse. 
• Ønsker om erfaringslønstigning efter 3-6-11 år for begge faggrupper. 

 

ARBEJDSMILJØ: 

• Der er ubalance mellem tid og opgaver. 
• Gode relationer og arbejdsvilkår er en forudsætning for at undgå stress. 
• Fællesskaber – vi er sammen om kerneopgaven. 
• TRIO samarbejdet. 

 

INDFLYDELSE: 

• Indflydelse er medbestemmelse.  
• Indflydelse på brug af egne kompetencer giver engagement.  
• Indflydelse i MED er indflydelse på f.eks. arbejdsforhold. 

 

 



UDVIKLING OG UDDANNELSE: 

• Mange steder er der ikke mulighed for kompetenceudvikling. 
• Jobrotation kan give overskud. 

 

Formandsskabet, Kim Henriksen og Joan Lindskov, berigede os med et besøg, hvor vi kunne give 
dem input til et fortsat godt arbejde for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.  

Der mangler bl.a. en beskrivelse af en pædagogisk assistent – mange ledere ved ikke hvad de kan. 

Nogle efterlyste en revidering af arbejdstidsreglerne, så de ligner virkeligheden noget mere. 

Formandsskabet vil, i samarbejde med os som TR/FTR, gøre en indsats for at få flere 
pædagogmedhjælpere i uddannelse. 

 

Børnepsykolog, Rikke Yde Tordrup, gav os på underholdende vis et indblik i betydningen af de 
udviklende øjeblikke og ikke mindst hvilke effekter, det kan have for relationerne. Hun er kendt fra 
tv-programmet ”Hvem passer vores børn” og forfatter til bogen ”Udviklende øjeblikke”. 

 

Konfliktcoach, Lars Mogensen, havde en både seriøs og morsom måde at introducere os for 
konflikthåndtering på. 

 

Alt i alt et rigtig godt landsmøde, hvor det at netværke med andre er det aller vigtigste for vores 
eksistens som faggrupperepræsentanter. 

 

 

 

 

 


