
Faggruppelandsmøde den 15.-16. januar 2020 

 

Vi var tilbage i januar 2020 afsted på faggruppelandsmøde med pædagogisk sektor. Det var 2 meget 

spændende dage.   

Formanden Kim Henriksen bød os velkommen og fortalte os om fagets fremtids strategi, om 

Målprogrammet 2019-2022 som blev vedtaget på sidste kongres, om velfærd, den Ny dagtilbudslov og de 

styrkende pædagogiske læreplaner, om udfordringerne ved at fastholde og rekrutter  dagplejer samt om 

uddannelse og efteruddannelse. Der arbejdes på at sikre alle ret til uddannelse til pædagogisk assistent.  

Vi blev efterfølgende var resten af dagen opdelt i mindre faggrupper.  

For pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, brugte vi dagen på at høre hvad det fagligeudvalg 

havde af opgaver, og hvad deres sidste års arbejde havde bestået af.  Vi drøftede også i små grupper hvilke 

elementer der er vigtige i vores overenskomst, samt hvilke ønsker vi kunne have til en 

overenskomstfornyelse.   

I dagplejen startede vi med et oplæg fra Aalborg, om tidlig opsporing. 

Om eftermiddagen forsatte vi med at drøfte faglighed for vores faggruppe.  

I dagplejen var udviklingskonsulent Lise-Lotte Berg inviteret til at hjælpe os i gang med processen. Vi 

forsøgte bl.a. at definere have dagplejer kendes ved og hvad er den kommunale dagpleje.   

 

Om aftenen havde vi et fælles oplæg ved Rikke Yde Tordrup, børnepsykolog og bla. Kendt fra DR2-

programmet ”Hvem passer vores børn?”  Hun talte om tilknytning og udvikling i det pædagogiske arbejde 

og os et indblik i betydningen af de udviklende øjeblikke og ikke mindst hvilke effekter, det kan have for 

relationerne.  

16. Januar:  

Fælles start på dagen, herefter faggruppernes egne punkter. 

I dagplejen arbejdede vi med OK 21. Lone Kaufmann var igangsætter og overskriften var “hvad nu hvis” en 

leg hvor vi forsøgte at tænke helt ud af boksen. Hvilket dog viste sig at være rigtig svært. Der blev talt om 

seniorordninger, kompetenceudvikling, legestuer, gæsteordning, arbejdsfællesskab og meget andet. 

Efter frokost fik vi i dagplejen besøg af formandskabet, her talte vi om bl.a. rekruttering, normering, tilsyn 

og kompetenceudvikling. 

 

Om eftermiddagen på 2. dagen  var der oplæg ved Lars Mogensen for gruppen af pædagogmedhjælpere og 

pædagogiske assistenter.  Lars kom og gav et spændende og lærerigt  minikursus i effektiv kommunikation . 



Han formåede på en hæsblæsende og humoristisk måde at få deltagerne til opleve hvordan egen adfærd 

og kommunikation påvirker omgivelserne.   

 

 Anja Nielsen Tr i Greve, Marianne Dahl FTR for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Greve,  

Karin T. Johansen FTR for dagplejen i Lejre og Randi S. Albæk FTR for pædagogmedhjælpere og 

pædagogiske assistenter i Lejre.  


