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Faggruppelandsmøde for pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter. 

Afholdt den 18. – 19. april 2016 på Hotel Nyborg Strand. 

Dag 1. 

Først havde vi et fælles oplæg med Mogens Bech Madsen: Fra ufaglært til faglært 

Mogens fortalte bl.a. om en medlemsundersøgelse om interessen for at tage den pædagogiske assistent 

uddannelse. Den viste overraskende, at kun 11 % har svaret ja til at ville tage uddannelsen. 53 % svarede 

nej og der viste sig et billede af, at de unge hellere vil være pædagoger og at de ældre ikke har interessen 

for overhovedet at tage uddannelsen. Der er især indenfor Specialområdet en stigende tilgang af 

fastansættelse af pædagogiske assistenter. 

Derefter havde vi en generel snak om den manglende anerkendelse af uddannelsen fra arbejdsgiver siden, 

og derefter et fælles oplæg for alle faggrupper.  

Screening og Empati i Næstved Kommune v/ Majbritt Andreassen, dagplejekonsulent. 

I oplægget hørte vi om, hvordan Næstved Kommune brugte det ved nyansættelser af dagplejere. Der var 

bagefter et debatpanel, hvor spørgsmål fra salen blandet andet var ” kan empati læres?”.  Og hvad hvis 

man som følge af en screening så skulle afskedige personale for mangel på empati”? Dette blev diskuteret 

heftigt. 

Dag 2. 

Dagen startede med et oplæg ” Leger lige børn bedst?” 

For pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter/normalområdet. Oplæg v/Birgit Stechmann med 

udgangspunkt i FOA s rapport. En meget interessant undersøgelse, der viser sammenhængen mellem 

antallet af socialt svage børn i en klasse og daginstitution, og hvordan de klarer sig senere i livet.  

Denne undersøgelse samt undersøgelse om ulighed og Ritalin – Hvad betyder social baggrund i familie og 

daginstitution for om børnene får ADHD- medicin?  Dette oplæg blev også fremført af v/ Birgit Stechmann. 

Begge oplæg kan læses på forbundets hjemmeside. 

Specialområdet var sammen med omsorgs-og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter om et 

oplæg. 

Om Vold på arbejdet - politianmeldelser eller ej. 

Oplæg v/ Per Grieger (FOA Overenskomst) 

Et meget spændende oplæg der gik ud på at diskutere, hvorfor virkeligheden ikke er som det man bliver 

rådgivet til. Der håbes nu på, at der efter en afgørelse fra Justitsministeriet og ombudsmanden nu kan 

komme ro omkring usikkerheden, så det bliver mere ensrettet uanset fagområde. 

Dagen sluttede af med fælles opsamling, evaluering og eventuelt. 

To gode dage i Nyborg. 


