
 

 

Af sektorformand Ea Højholt Kristensen  

 

Nyt fra pædagogisk sektor.  

Så er et nyt år skudt i gang, og vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at ønske alle et rigtig 
godt Nytår. 
 
Den 31. december 2017 stoppede Lissie Dunk Larsen som sektornæstformand, og vi vil sige 
tak for rigtig godt samarbejde siden april 2008.  
Den 1. januar 2018 er Betina Petersen startet som ny sektornæstformand. 
 
Frem til april måned vil overenskomstforhandlingerne fylde meget, både i medierne og i FOA. 
Det vi ved lige nu er, at der er fokus på hele dagplejens overenskomst, og at KL 
(Kommunernes Landsforening) er meget opmærksomme på at lønnen for pædagogiske 
assistenter er for høj, hvilket FOA er meget uenige i. 
 
Der har været prøve Skills for pædagogisk assistent uddannelse den 29. november 2017, på 
ZBC/SOSU-skolen i Køge. Modige og dygtige makkerpar dystede i samspil med fantastiske 
SFO- børn ”skuespillere”. Konkurrencen var virkelighedsnær og faglig velfunderet – i teori 
såvel som i praksis. 
Mesterskabet blev vundet af foregangskvinderne fra skolen i Køge. 
 
I forbindelse med kommunalvalg 2017 ser de nye konstellationer i børne- og unge udvalgene 
således ud: 
 
Roskilde: 

Jette Henning – formand (A) 
Tina Boel Reugboe – næstformand (F) 
Camilla Vilby-Mokvist (A) 
Henrik Stougaard (Ø)   
Jeppe Trolle (B)       
Jette Tjørnelund (V) 
Gitte Simoni (0) 
 
Lejre: 

Thomas Bisgaard – formand (B) 
Marinus Bastian Meiner (F) 
Rikke Zwisler Grøndal (A) 
Lotte Greve (V) 
Carsten Helles Rasmussen (V) 
 
Greve: 

Rene Kauland - formand (V)      
Claus Jensen (V) 
Anne Marie Lyduch (V) 
Jari Due Jessen (A) 
Bjarke Abel 
 
Borgmesteren i Roskilde blev Joy Mogensen (A), i Greve Pernille Beckmand (C), og i Lejre 
Carsten Rasmussen (A). 
 
Pædagogisk sektor har allerede haft møde med skole- og børneudvalgsformanden i Roskilde 
kommune Jette Henning, og håber at vi i løbet af foråret får mulighed for at mødes med de 
andre skole- og børneudvalgsformænd.    
                                               
Kommunevalget bar præg af at vælgerne prioriterede velfærd frem for skattelettelser.     


