
Bestemmelser
vedr. Pædagogisk sektors faggruppestruktur

(Vedtaget på sektorårsmødet d. 29. oktober 2013)

1. Pædagogisk sektors faggruppestruktur består af følgende landsdækkende faggrupper:

Dagplejere

Dagplejepædagoger og dagplejeledere

Legepladsansatte

Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Pædagogiske konsulenter

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Herudover indgår de medlemmer af LFS, der ikke er omfattet af de landsdækkende faggrup-
per, i faggruppestrukturen således, at de samles i henholdsvis en faggruppe for ansatte på
dagområdet og en faggruppe for ansatte på døgnområdet.

Note: Landsdækkende faggrupper er her defineret som faggrupper, der organiseres i mere end
én afdeling.

2. De landsdækkende faggrupper har, jf. forbundslovenes § 10, kompetence til at træffe beslut-

ning om forhold, der alene angår den enkelte faggruppe.

3. Der afholdes en gang årligt faggruppelandsmøde for faggrupperne.

Deltagerne på faggruppelandsmøderne er de faglige udvalg og et antal deltagere valgt blandt
faggruppens medlemmer i den pågældende afdeling. Deltagerne på faggruppelandsmøderne
vælges efter følgende fordelingsnøgle:
Dagplejerne, dagplejepædagogerne, dagplejelederne, omsorgsmedhjælperne og pædagog-
medhjælperne vælger i hver afdeling én faggruppelandsmødedeltager fra hver af ovennævnte
faggrupper.

Udgør en faggruppe 500 medlemmer eller derover i en afdeling vælges der yderligere en dele-
geret fra faggruppen. Der kan i hver afdeling vælges yderligere én pædagogmedhjælper fra
specialområdet.

De legepladsansatte vælger i hver af de to afdelinger (København og Århus), hvor faggruppen
er organiseret, 3 faggruppelandsmødedeltagere.

De pædagogiske konsulenter vælger i hver afdeling en faggruppelandsmødedeltager. Såfremt
der ikke derved er valgt mindst 30 deltagere, kan en eller flere afdelinger vælge yderligere



deltagere. De nærmere regler herfor fastsættes af sektorbestyrelsen efter indstilling fra det
faglige udvalg.
Udover de landsdækkende faggrupper kan gruppen af pædagogiske pladsanvisere samlet væl-
ge op til 6 landsmødedeltagere. De nærmere regler herfor fastsættes af sektorbestyrelsen ef-
ter drøftelse med faggruppen.

LFS-dag og LFS-døgn faggrupperne kan deltage med hver 5 faggruppelandsmødedeltagere.

4. Hvert tredje år, på landsmøderne efter kongressen, vælger de landsdækkende faggrupper et

fagligt udvalg.
De faglige udvalg arbejder mellem landsmøderne med de faglige problemstillinger, der berører
den enkelte faggruppe, og rådgiver og vejleder sektorbestyrelsen vedrørende forhold der berø-
rer faggruppens medlemmer.

De faglige udvalg kan indkaldes af sektorbestyrelsen og organiserer herudover selv sit arbejde
indenfor de budgetmæssige rammer, der fastlægges i
sektorbestyrelsen.

Dagplejerne og pædagogmedhjælperne vælger op til 6 medlemmer og 2 suppleanter til det
faglige udvalg. Dagplejepædagogerne og dagplejelederne vælger et fagligt udvalg bestående
af tre dagplejepædagoger og to dagplejeledere samt en suppleant fra hver af de to grupper.

De øvrige landsdækkende faggrupper vælger op til 3 medlemmer og 2 suppleanter til det fagli-
ge udvalg.

Sektorbestyrelsen nedsætter herudover et arbejdsudvalg for de pædagogiske pladsanvisere, et
dagplejelederudvalg og et arbejdsudvalg for pædagogmedhjælperne på specialområdet.

Arbejdsudvalget for de pædagogiske pladsanvisere, dagplejelederudvalget og arbejdsudvalget
for pædagogmedhjælperne på special-området vælges i lighed med de faglige udvalg på fag-
gruppelands-møderne efter kongressen.

Sektorbestyrelsen vil løbende vurdere behovet for disse arbejdsudvalg.

5. Faggrupperne skal være repræsenteret i forhandlinger om egne løn- og ansættelsesforhold.


