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1. Velkomst 

Ad.1: formand Vinni Jakobsen bød velkommen. 

2. Valg af dirigent 
Ad. 2: Bestyrelsen for social- og sundhedssektoren foreslog sektorformand 
Irene Buus FOA Frederikssund, som bliver valgt.   

3. Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 
Ad. 3: Den omdelte forretningsorden og dagsorden blev godkendt. 

4. Sektorens mundtlige beretning 

Ad. 4:Bestyrelsen havde valgt at uddybe følgende punkter: 

EUD – erhvervsuddannelse v/ Vinni Jakobsen 
Faglighedsprojektet for social- og sundhedshjælpere v/ Kerstin Niel-

sen. 
Sådan arbejder psykiatrien i Region H. med fagligheden v/ Britt V. 

Christensen. 
Skills v/ Ingrid Thrane  

Årets praktiksted v/ Anette Linderstrøm 
Demensalliancen/værdighedsgarantien v/ Vinni Jakobsen 

Medlemsaktiviteter v/ Vinni Jakobsen 

 
 

5. Sektorens fagpolitiske målsætninger v/ Ingrid Thrane 

  Ad. 5:  
- Vi vil arbejde målrettet for at organisere flest mulige medlemmer 

til social- og sundhedssektorens område.   
- Vi vil arbejde for at medlemmerne har en sundhedsfaglig uddan-

nelse.  

- Vi vil arbejde for at medlemmernes faglighed styrkes ved løbende 
kompetenceudvikling og relevant efter- videre uddannelse i forhold 

til kravene i sundhedsvæsenet. 
- Vi vil arbejde for at sætte fokus på trivsel og skabe de bedste mu-

ligheder for, at medlemmerne får indflydelse og tager ansvar for 
eget arbejde. 

 

Sektorens værdier… 
Medlemmet i centrum  Respekt for forskellige holdninger Synlighed Faglighed  Ansvarlighed 

og socialt engagement 
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- Vi vil arbejde for at styrke medlemmernes fagidentitet, så respek-
ten og anerkendelsen for vores faggrupper øges. 
 

6. Regnskab 

Ad. 6: Regnskabet blev godkendt 

7. Indkomne forslag 
Ad. 7: Der var ikke indkommet nogle forslag 

8. Valg af faggrupperepræsentanter  
 Ad. 8: Der blev valgt følgende repræsentanter til faggrupperne: 

Social- og sundhedsassistenterne: 
Tatiana Skov 
suppleant Rie Hansen 

Social- og sundhedshjælperne: 
Margit Koch  

suppleant Irene Johnsen  
Sygehjælperne 
Helle Nanboe 

 

 

 

Sekretær: Helle Skjødt 

 

Med venlig hilsen  

Vinni Jakobsen 

Sektorformand 
 


