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1. Velkomst 

Sektorformand Rie Hestehave bød velkommen til sektorens generalfor-

samling. 

Der var mødt 19 stemmeberettigede op. 

 

2. Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstillede Ann Marit Nielsen, Pædagogisk sektorformand i 

Frederikssund, til dirigent. 

Forsamlingen godkendte indstillingen.  

 
3. Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

Godkendt. 

 

4. Sektorens fagpolitiske målsætninger 

Bestyrelsens indstillede fagpolitiske målsætninger blev godkendt af for-

samlingen. 

 

5. Sektorens beretning 

Sektorformand Rie Hestehave indstillede på vegne af bestyrelsen til at  

sektorens mundtlige beretning foregik som en dialog omkring følgende 

overskrifter m.m.: 

  OK-15 

  EUD reform 

  Skole-/læringsreform 

1 
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  Omsorgsmedhjælperprojekt 

  Kvalitetsdagsorden 2015 

 
Beretningen blev godkendt.  

Forsamlingen oplevede, at det var en god måde at lave den mundtlige 

beretning på. 

 

6. Regnskab 

Rie gennemgik Pædagogisk sektors regnskab for 2014. 

Regnskabet taget til efterretning. 

 

7. Indkomne forslag 

Der kommer et forslag til lovændring fra FOA Nordsjællands afdelingsbesty-

relse på afdelingens generalforsamling d. 29. april 2015, om at generalfor-

samlinger fremover kun afholdes hvert 4. år (i dag afholdes hvert 2. år). 

Såfremt dette godkendes indstiller Pædagogisk sektors bestyrelse til, at der 

i fremtiden (1. gang i 2017) kun afholdes valg af faggrupperepræsentanter, 

samt suppleanter for disse på sektorens ordinære Generalforsamlinger 

hvert 4. år. 

Til enhver tid er det den Centrale sektors faggruppebestemmelser, der er 

gældende. 

19 stemte for – og ingen imod. 

 

8. Valg – 1 vakant bestyrelsespost: 

Ved fristens udløb havde ingen meldt sit kandidatur til den ledige bestyrel-

sespost. 

På generalforsamlingen meddelte omsorgsmedhjælper Pernille Lund, at hun 

ikke har været opmærksom på at fremsende sit kandidatur. 

Pernille vil gerne træde ind i bestyrelsen. 

Rie gjorde opmærksom på, at det ikke var muligt efter fristens udløb. 

Bestyrelsen kan efterfølgende drøfte og tage stilling til, om der skal konsti-

tueres ind i bestyrelsen. 

 

9. Valg af faggrupperepræsentanter 

Nedenstående blev valgt: 

Dagplejere:  

(1 repræsentant/ 1 suppleant) 

Charlott Nielsen – Ordinær faggrupperepræsentant 
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Susanne Nielsen – suppleant 

 

Dagplejepædagoger/Dagplejeledere:  

(1 repræsentant/1 suppleant ) 

Lise Thor Petersen – Ordinær faggrupperepræsentant 

Helle Hansen – suppleant 

 

Omsorgsmedhjælpere/Pædagogiske Assistenter:  

(1 repræsentant/1 suppleant) 

Thomas Dahl - Ordinær faggrupperepræsentant  
 (valgt 1. år – suppleant 2. år) 
 
  

Pernille Lund - Ordinær faggrupperepræsentant  
 (valgt 2. år – suppleant 1. år) 

Kenneth Schwærter er valgt til Fagligt udvalg for 3 år; perioden 2014-2017 
  

Pædagogiske konsulenter: 

(1 repræsentant/1 suppleant ) 

Ingen opstillet 

 

Pædagogmedhjælpere/Pædagogiske Assistenter: 

(2 repræsentanter/2 suppleanter) 

Jens Nybo Rasmussen – Ordinær faggrupperepræsentant 

Annette Pollas - Ordinær faggrupperepræsentant 

Elisa Korndal – suppleant 

Tobias Pedersen – suppleant 

 

Specialskoleområdet: 

(1 repræsentant) 

Pia Haagerup - faggrupperepræsentant (uden stemmeret) 

 
 

Referent: Lykke Larsen  

 
 
Med venlig hilsen 
 
Rie Hestehave  
Sektorformand 
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