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På generalforsamlingen den 27. oktober 2011 blev det vedtaget, at afdelingen og så i 2012 skulle have
særligt fokus på uddannelse – den pædagogiske assistent uddannelse.
Erfaringerne fra 2010 viste et klart billede af, at jo mere viden pædagogmedhjælpere får om
uddannelsesmulighederne jo større bliver interessen for at uddanne sig til pædagogisk assistent.
Derfor skal 2012 og 2013 også været præget af en række initiativer, der kan bidrage til, at endnu flere
ønsker at tage uddannelsen. Medlemsmøder, pjecer og arbejdspladsbesøgene vil være nogle af de
metoder, der skal anvendes.
Sidst men bestemt ikke mindst er det vigtigt, at PMF forsøger indgå nye personalenormeringsaftaler med
vores kommuner. Normeringsaftaler der skal afspejle begge vores faggrupper. PMF skal arbejde for, at der
sikres en minimumsandel til begge vores faggrupper.
I Gladsaxe kommune blev der i 2011 indgået aftalen om, hvilke kompetencer og kvalifikationer den enkelte
medarbejder forventes at være i besiddelse af ved ansættelsen. Disse stillingsbeskrivelser har betydet, at
det ikke længere kun er den enkelte leder, der vurderer, hvad en medarbejder kan få lov til at udføre i sit
daglige arbejde. I 2012 har vi også forsøgt, at få Herlev og Ballerup kommunerne med på lignende aftaler.
Det har dog ikke været muligt at få afsluttet disse forhandlinger. I 2013 vil vi forsætte denne opgave, samt
indlede forhandlinger med de sidste kommuner.
PMF har taget initiativ til, at afholde informationsmøder for daginstitutionslederne. Formålet med disse
møder er, at lederen skal få kendskab til hvilke kvalifikationer, de pædagogiske assistenter besidder. PMF
har aftalt med en underviser fra Brøndby skolen, at hun overfor ledergrupperne oplyser om indholdet på
uddannelsen.
PMF har også aftalt med Brøndby skolen (uddannelsessted for de pædagogiske assistenter), at de vil
invitere ledere til at være sensor til eksemerne for derved at give ledere viden om hvor højt niveauet er på
uddannelsen. Målet er, at disse leder skal blive agitatorer for uddannelsen.
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PMF og mange andre afdelinger i FOA har påtaget sig opgaven med at sælge uddannelsesbøger til eleverne
og GVUérne på skolerne. PMF sender brev til de kommende elever, hvori vi tilbyder dem medlemskab,
samt mulighed for at købe de bøger, der skal bruges i undervisningen, med stor rabat.
Det er en kæmpe stor opgave for afdelingen, men det er en opgave, der er værd at prioritere, fordi der er
så mange sidegevinster ved bogsalget. PMF møder elverene allerede inden de har været i gang med
uddannelsen en uge. Det betyder, at eleverne meget hurtig får sat ansigt på sin fagforening og derved får
lettere ved at kontakte PMF, hvis der opstår problemer eller der er spørgsmål vedr. deres uddannelse.
Bogsalget har blandt andet også resulteret i, at vi har fået en høj organisering blandt eleverne. Både her i
afdelingen, men også generelt i FOA.

Grafen viser den udvikling PMF har haft i løbet af, et årstid

Endvidere er PMF på skolebesøg to gange hver måned, hvilket betyder, at vi har rigtig god kontakt til
eleverne. Bogsalg og skolebesøgene er aktiviteter, vi vil forsætte med i 2013.
Dorit Dühring har i flere år haft en plads i det lokale uddannelsesråd. En plads der i det daglige arbejde har
stor betydning, når der skal indgås individuelle uddannelses aftaler på arbejdspladserne eller hvis en elev
får problemer i sit uddannelsesforløb. Der er utroligt vigtigt, at PMF har den direkte adgang til dialog med
skolen.
På den ordinære uddannelse er der fra PMF´s side stor tilfredshed med, at vores kommuner nu har fået styr
på det antal pladser, de skal oprette.
Der blev dog den 15.11.2011 oprettet et ekstra ordinært hold med 45 elever, da der var kommuner, som
ikke havde oprettet de pladser, der var aftalt for første halvdel af 2011. PMF forventer, at alle kommuner i
2012 har styr på det antal elevpladser, de skal oprette.
I 2012 er der optaget 196 elever på Brøndbyskolen. Mange af disse elever har vi fået organiseret.
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Det er aldrig for sent at lære noget

Det første GVU hold i 2012 for erfarne pædagogmedhjælpere startede op 15. marts 2012.
Det blev et lille hold med kun 15 deltager. Ved skoleoptaget i august var holdet oppe på der 21 deltager.
I PMF afdeling 1 er der 299 medlemmer, som er pædagogiske assistenter.
I PMF har vi fået flere henvendelser fra Pædagogiske assistenter der godt kunne tænke sig, at der her i
afdelingen bliver oprettet en fagligklub for dem. Formålet med klubben skal være at kunne udveksle
erfaringer med videre med andre, der har uddannelsen. Mange Pædagogiske assistenter oplever, at de kan
følge sig alene på arbejdspladsen, når de skal kæmpe for deres faglighed, derfor ønskes denne klub. I
bestyrelsen bakker vi op om ideen. Det vil være rigtig fint om flere medlemmer kommer med ideer til
faglige aktiviteter. Alle er velkommen til at komme med forslag.
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