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INDLEDNING 

Hermed foreligger den skriftlige beretning for Pædagogisk sektor til 
behandling på den ordinære sektorgeneralforsamling den 25. marts 
2015. Beretningen omhandler perioden fra marts 2013 til marts 
2015.  

Sektorbestyrelsen vil med denne beretning give et billede af de 
arbejdsopgaver, der er blevet varetaget, og de forhandlinger og 
beslutninger, som sektoren har deltaget i gennem de sidste år.  

Sektoren arbejder udfra de FOA centralt aftalte handleplaner. 

Pædagogisk sektor i FOA Nordsjælland har ca. 1500 medlemmer 
fordelt på 7 faggrupper, som er: 

Dagplejere, dagplejepædagoger, dagplejeledere, 
pædagogmedhjælpere, omsorgs- og pædagogmedhjælpere, samt 
pædagogiske konsulenter. 

Medlemmerne arbejder i følgende kommuner Allerød, Hillerød, 
Gribskov, Rudersdal, Fredensborg, Helsingør og Hørsholm samt i 
Regionen samt i flere private, selvejende virksomheder og 
institutioner. 

 

PÆDAGOGISK SEKTORS BESTYRELSE 

Generalforsamlingsperioden 2013-2015 har mere end nogensinde 
været præget at store udfordringer for Pædagogisk sektors 
områder.   

Vi har f.eks. arbejdet med: 

 Omstruktureringer 
 Dagplejen, herunder diverse kommunale projekter 
 Jobrotationsprojekter  
 Efter-/videreuddannelse for sektorens medlemmer 
 Skole-/læringsreform 
 Faglighedsprojekt omsorgsmedhjælperne 
 Privatisering  
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HVAD ER DER SKET I KOMMUNERNE? 

Helsingør: 
Specialdagplejen er nedlagt 
Private børnepassere er stigende i antal (tidligere kommunale 
dagplejere) 
Jobrotationsprojekt for pædagogmedhjælpere med uddannelse 
Inklusion 
Lukninger af daginstitutioner 
Ledelsesstrukturen omorganiseres  
Ny skole-/læringsreform 
 
Fredensborg: 
Frikommune 
Inklusion 
Dagplejen udlagt under områdeledelse 
Ny skolereform/læringsreform 
 
Hillerød: 
Lukninger daginstitutioner 
Dagplejen er lagt ud under en områdeleder 

Sammenlægninger af ledelser 
Skole/fritidstilbud dialoggruppe 
Ny skolereform/læringsreform 
 
Allerød: 
3 børns aftale 
Lukninger daginstitutioner 
Ny skolereform/læringsreform 
 
Rudersdal: 
Lukninger daginstitutioner 

Omorganisering af dagplejens gæstepleje 
Ny skolereform/læringsreform 
Inklusion 
Aktionslæringsprojekt 
 
 



 

4 

 

Gribskov: 
Pilotprojekt Dagplejen 
Kraftig reduktion i dagplejen 
Ny skolereform/læringsreform 
 
Hørsholm: 
Omstruktureringer på Dagtilbudsområdet 
Ny skolereform/læringsreform 
Fremtidens daginstitutioner  
Inklusion og læreplanstemaer 
 

 

NY SKOLEREFORM/LÆRINGSREFORM 

Aktiviteter i forbindelse med skolereformen/læringsreformen 2013-
15.  
 
Vi har løbende holdt medlemmer orienteret i forhold til at reformen 
blev endeligt besluttet og til den skulle introduceres og 
implementeres i skolerne på landsplan.  

 
I forbindelse med loven om lærernes ændrede arbejdstid blev 
forudsætningerne for vores arbejdstidsaftale på skole-/SFO 
området også ændret. Derfor er der blevet forhandlet nye 
arbejdstidsregler i denne periode. Godkendelsen af de nye 
arbejdstidsregler forgik på et ekstraordinært faggruppelandsmøde, 
hvor vores repræsentanter forinden havde indhentet entydigt 
mandat på et medlemsmøde i afdelingen. 
 
Vi har deltaget i et aktionslæringsprojekt med forbundet, hvor vi 
bl.a. valgte at udfærdige en kalender med dagligdagens billeder af 

Pædagogmedhjælpere og Pædagogiske Assistenter. Disse 
kalendere blev overrakt til skolechefen, skoleledere, Børn- og 
skoleudvalg m.fl., gerne i højtidlige situationer, hvor vi gav nogle 
ord med på vejen om vores medlemmers kompetencer i skole/SFO 
arbejdet. 
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Vi har haft den tilgang i sektoren, at vores dygtige medlemmer selv 
har haft en væsentlig del af ansvaret i at skulle synliggøre deres 
kompetencer ind i skole arbejdet. 
Denne tilgang har været helt rigtig komponeret med vores støtte og 
opbakning. 
 
Efter aktionslæringsprojektet stoppede, har vi valgt at fortsætte i 
en lille gruppe med 3 FTR'ere og sektorformanden for at holde et 
fortsat fælles fokus på udviklingen af skole/SFO området for at 
fastholde vores medlemmers job og mulighed for at skabe interesse 
for flere af vores faggrupper. 

 

AKTIVITETER/ MEDLEMSAKTIVITETER 

Faggruppelandsmødet 2014 omhandlede drøftelse og indhentning 
af krav til overenskomst 2015 og arbejdet med kerneopgaverne. 

Dagplejens Landskonference – tema: Kvalitet i Dagplejen (2014) 
med fokus på arbejdet i legestuen. 

Pædagogisk sektor i FOA Nordsjælland afholdte konference i 2014 
med temaet privatisering. 

Privatiserings konference på Christiansborg, hvor flere fra sektoren 
og afdelingen deltog. 

 

 

Sektorerne har i fællesskab arrangeret: ture i biografen, besøg i DR 
byen, Folketinget, på Politimuseet, Arbejdermuseet, LO skolen mv.  

Vi oplever stor tilfredshed med vores medlemstilbud, som mange 
medlemmer deltager i. 
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DAGPLEJEPÆDAGOGERNE 

 

Sektoren har været med til at holde medlemsmøde for 
dagplejepædagogerne om Dagplejens legestue. 
 
Birgit Stechman, faglig konsulent fra forbundet, gav et oplæg om 
pædagogernes rolle og opgave i forhold til legestuen. 
Dette foregik som et fælles medlemsmøde i Roskilde sammen med 
flere andre FOA afdelinger. Tiden er forbi, hvor vi selv kan lave 
større møder, da antallet af dagplejepædagoger desværre er blevet 
kraftigt reduceret. 
En spændende aften med gode drøftelser. 
 

OMSORGSMEDHJÆLPERNE  

Omsorgsmedhjælperne har vi i Pædagogisk sektor ligeledes haft et 
stort fokus på. En stille og roligt voksende faggruppe på et område, 
hvor der er et kæmpe potentiale i forhold til organisering af 
medlemmer.  
 
Vi har søgt ressourcer i Forbundet og har fået mulighed for at lave 
et fagligheds projekt, som skal være med til at skabe et netværk 
for omsorgsmedhjælpernes tillidsrepræsentanter. Endvidere skal 
det medvirke til at højne faggruppens faglighed, dette ved at sætte 
endnu større synlighed på faggruppen. 
Den centrale sektor arbejder meget for området, og dette giver 
gode resultater, sidst har det givet en ny arbejdstidsaftale i 
forbindelse med OK-2015 (såfremt medlemmerne godkender 
denne). 
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DAGPLEJEN 

Dagplejen er konstant under ud-, om- og afvikling og mærkeligt 
nok skal dagtilbuddet konstant forsvare sig selv, og kæmpe for sin 
eksistensberettigelse.  
Det markant faldende børnetal rammer voldsomt Dagplejen.  
Politikerne giver udtryk for, at de ønsker tilbuddet. Forældrene er 
tilfredse og Dagplejerne er ildsjæle og tilfredse med deres job. Ikke 
desto mindre kan vi konstatere, at der konstant sker omlægninger, 
omorganiseringer, kapacitetstilpasninger og nedlægning af 
tilbuddet og hvad kommuner ellers dækker det ind under. 
 
Det er trættende og opslidende at skulle forsvare noget hele tiden, 
som man mener, er et rigtigt godt tilbud, og som forældre gerne vil 
have, men som ofres for at fremme Pædagogernes profession. 
 
Dagplejen er stadig et dagtilbud som ikke alle er kendte med, og 
derfor bør det synliggøres af kommunerne, men det er ikke ofte, at 
dette foregår.  
Tidligere kunne Dagplejen selv gå ud og reklamere for sig, men 
flere steder er dette ikke tilladt for arbejdsgiverne. 

 
 

BØRNEMILLIARDEN 

Kampen om milliarden foregår ude lokalt. I sektorens bestyrelse 
har vi drøftet opgaven, og med hinanden har vi aftalt, at FTR’erne 
og TR’erne på børneområdet skal arbejde for, at disse ressourcer 
skal sikre bedre normeringer for vores faggrupper, således at 
børnene oplever, der er flere hænder tilstede i hverdagen. 

Belært af tidligere uheldige forsøg med at tilføre området ekstra 
ressourcer, som ikke har været øremærket, men har været tildelt 
via bloktilskuddet, har der fra regeringens side af denne gang 
været besluttet, at kommunerne skal ansøge om midlerne til 
specifikke områder.  
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Pædagogisk sektor har indkredset, hvilke ønskelige tiltag vi i 
samråd med de lokale FTR’ere vil give, som en anbefaling til den 
enkelte kommune for at tilrette til de lokale forhold. 

Sektoren har sendt denne anbefaling til vores kommuners Børne-, 
Unge/skoleudvalg samt dagtilbudschefer.  
Der har været positive tilbagemeldinger fra kommunerne på vores 
henvendelse. 
 

 

HUSK AT FEJRE SUCCEERNE 

Herunder kan nævnes nogen af de sager, som FOA har vundet på 
medlemmernes vegne 

Højesteretsafgørelse som tilgodeser Pædagogiske Assistent elever 
på barsel. 

Landsretsafgørelse i forhold til Dagplejer vundet, Hørsholm 
Kommune (se nettet). 

Pædagogmedhjælpere/Pædagogiske Assistenters tilstedeværelse i 
skolen der er stor forskel fra kommune til kommune. Men vi har en 
opfattelse af vi de er kommet godt med. 

Faglig voldgift vundet med henblik på at nyuddannede 
Pædagogiske Assistenter med merit får deres tidligere erhvervede 
kvalifikationsløn oveni.  

Dette var blot nogen af succeserne, der findes mange flere. Det 
vigtigste er, at vi husker at fejre dem!  

 

AFSLUTNING 

Hermed sætter Pædagogisk sektors bestyrelse beretningen til 
forsamlingens godkendelse. 


