
 Roskilde 

 

Fotokonkurrence i pædagogisk sektor. 

Kalender 2016 

 

Pædagogisk sektor i FOA Roskilde, vil gerne synliggøre sektorens faggrupper, 

mangfoldigheder og kompetencer.  

Derfor planlægger vi, at lave en kalender for år 2016, som vi vil bruge som gave til 

politikere/forvaltninger , og med mulighed for at alle interesserede kan købe til 

produktionsprisen. 

I den forbindelse har vi brug for jeres hjælp til at tage billeder, som kan være af børn 

i leg, på ture, i naturen, læringsaktiviteter, kreative aktiviteter, idræt, bevægelse, 

musik, teater og rollespil osv. 

Billederne skal være indenfor pædagogisk sektors faggrupper: 

• Dagplejen. 

• Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på 0-6 års området og SFO. 

• Omsorgs-og pædagogmedhjælpere på døgninstitutioner. 

Ud af de fremsendte billeder bliver ”månedens billede” valgt og vinderen får tilsendt et 

gavekort på 2 biografbilletter med popcorn. 

Perioden for indsendelse af billederne er fra 1. september 2014 til 30. august 2015. 

 

OBS: Der skal altid underskrives en fuldmagt fra forældre/værge til børnene på 

billederne. Fuldmagten skal også underskrives af lederen.  

Fuldmagt og billede skal derefter sendes til pædagogisk sektor i FOA Roskilde enten 

på mail: ldla@foa.dk eller pr. post til Fuglebakken 2, Himmelev, 4000 Roskilde. 

Vi håber I vil tage godt imod konkurrencen og sende masser af billeder til os. 

 

På vegne af Pædagogisk sektors bestyrelse 

Ea H. Kristensen 

Lissie D. Larsen 

 

 



 

Roskilde Afdeling 

 
 

 

 

Til ledelsen og forældre til børn  

i SFO, daginstitutioner, dagpleje 
og døgninstitutioner. 

 
 

 

 

 

 

Fuldmagt til at benytte foto til konkurrence. 
 

 
Som forældre/værge for  _______________________________, giver jeg/vi 
hermed tilladelse til, at fotos taget af vores barn, godt må benyttes til den 
konkurrence der er udskrevet igennem FOA Roskilde. 
 
 
Som leder for ”arbejdsplads”  _____________________________, giver jeg/vi 
hermed tilladelse til, at fotos taget indenfor institutionens rammer, godt må 
benyttes til den konkurrence der er udskrevet igennem FOA Roskilde ” 
 
 
Konkurrencen: 
Handler om at synliggøre sektorens faggrupper og deres mangfoldige 
kompetencer, og vi har i den forbindelse tænkt os, at kreere en fotokalender 
for 2016. 
De billeder der skal tages hertil, kan være af faggruppen og børn i leg, på ture, 
i naturen, læringsaktiviteter, kreative aktiviteter, idræt, bevægelse, musik, 
teater og rollespil. 
 
Vi gør opmærksom på, at billederne KUN benyttes i forbindelse med 
denne konkurrence, og KUN til denne ene fotokalender for år 2016. 
 
 
 
 
________________      ___________________________________________ 
Dato                         Forældre/værge underskrift    

 

 
_________________       ___________________________________________ 
Dato                                Ledelse underskrift 

 


