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Tirsdag d. 27. april 2021 kl. 19.00 
 

Virtuelt på Zoom 
 

 
 
 

 
Tilmelding:  
 
Tilmeld dig på https://tilmeldmig.dk/?9700204601  senest fredag den 23. april kl. 12.00. 
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Dagsorden: 
 
1. Formalia: 

a. Valg af dirigent. 

b. Godkendelse af forretningsorden. 

c. Godkendelse af dagsorden. 

d. Valg af referent. 

 

2.  Beretning og fremtidige aktiviteter i sektoren. 

 

3.  Indkomne forslag. 

     

4.  Valg til sektorbestyrelsen for 4 år: 
 

a. For dagplejerne – på valg er: Karen Munk Andersen og en ledig plads. 

Valg af 2 suppleanter for perioden frem til generalforsamlingen i 2022. 
 

b. For pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter – på valg er: Jette Schultz. 

Valg af 2 suppleanter for perioden frem til generalforsamlingen i 2022. 

 

c. Gruppen af ledere i dagplejen: Her er ikke valg i år. 

Valg af 2 suppleanter for perioden frem til næste generalforsamling i 2022. 
 

d. For omsorgs- pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter – på valg er: Posten er ledig. 

Valg af 2 suppleanter for perioden frem til næste generalforsamling i 2022. 
 

e. For husassistenter på pædagogiske arbejdspladser – her er pt ingen valgt ind, så der er mulighed for en 

bestyrelsesplads. 

Valg af 2 suppleanter for perioden frem til næste generalforsamling i 2022. 
 

 
5.  Eventuelt     
 

 
Hvis du ønsker at kandidere til en af ovenstående poster, bedes dette meddelt afdelingen  
senest onsdag den 21. april kl. 12.00.  
 
Send en mail til sektorformand Mette Henriksen på amhe@foa.dk 
 
Alle der tilmelder sig generalforsamlingen vil få tilsendt afstemningsmateriale i tilfælde af kampvalg til 
bestyrelsen.                                    
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Den mundtlige beretning vil omhandle: 
 

➢ Corona: 

o Nedlukning/genåbning 

o FOA’s rolle med forhandlinger og indflydelse under processen. 

o Udfordret arbejdsmiljø i en omskiftelig tid. 

➢ OK 21. 

➢ Kommunale budgetter: 

o Udmeldte besparelser. 

o Corona og udgifter. 

➢ Minimums normeringer: 

o Hvad er der besluttet? 

o Hvordan arbejder Silkeborg og Skanderborg kommune for at opfylde kravene? 

➢ Skjult kamera: 

o Daginstitutioner bag facaden. 

o Er det den rigtige måde at italesætte faglighed – hvordan får vi løftet den drøftelse? 

➢ Arbejdsmiljøet har haft stor fokus: 

o Vi oplever, at de henvendelser vi får, ofte handler om arbejdsmiljøet. 

o Der er henvendelser om pres, stress og udbrændthed, som desværre stadigvæk rammer vores 

medlemmer. 

o Hvordan undgår vi forråelse? 

➢ Politiker på besøg i bestyrelsen: 

o Vores indflydelse i det politiske system. 
 

Sektorens fremtidige arbejde: 

Her vil der være mulighed for at drøfte: 

➢ Uddannelse – hvordan får vi mere gang i pædagogisk assistent uddannelse? 

EUV1 forløb – vi arbejder løbende med at få medlemmer, der er i ansættelse på uddannelsen til 

pædagogisk assistent. 

➢ Organisering er et afdelingsprojekt, hvor sektorerne og TR bliver omdrejningspunktet. 

➢ Stadig fokus på arbejdsmiljø – og vores handlemuligheder. 

➢ Medlemsarrangementer. 

  

Vi glæder os til at se dig og dine kollegaer. 
 

Kom og mød sektorbestyrelsen 

Kom og få indflydelse – hjælp os med at sætte dagsordenen for sektorens arbejde. 
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Pædagogisk sektor 
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Forretningsorden og valgprocedure 

 

1. Generalforsamlingen vælger 1 dirigent til at lede generalforsamlingen.  

 

2. Dirigenten skal sikre sig, at de formelle ting er i orden. Konstatere at generalforsamlingen er lovligt 

indvarslet - samt oplæse dagsordenen til godkendelse. 

 

3. Alle valg foregår ved skriftlig afstemning (elektronisk) efter generalforsamlingen. 

 

4. Valg til bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved personvalg, hvor der er flere end én plads, 

skal hver delegeret afgive en stemme mindre end det antal personer, der skal vælges. Hvis der skal 

vælges 3, har man 2 stemmer osv. Man kan alene bruge én stemme pr. kandidat. 

        

5. Øvrige valg afgøres ved simpelt flertal. 

 

6. Generalforsamlingen vælger i alt 11 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for de faggrupper, der er 

repræsenteret i bestyrelsen.  

 

Formand og næstformand indgår i det samlede antal bestyrelsesmedlemmer. 
 

Derudover vælges der: 

• 3 dagplejere. 

• 3 pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter 

• 2 dagplejeledere/pædagogiske ledere i dagplejen/pædagogiske konsulenter  

• 1 omsorgs- og pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent. 

• Der vælges 1 husassistent fra en pædagogisk arbejdsplads.  

• Derudover vælges 2 suppleanter fra hver faggruppe.  

 

7. Faggrupperepræsentanter og suppleanter til faggruppelandsmøder vælges af sektorbestyrelsen. 

 

8. Valgbare er alle tilstedeværende af faggruppens medlemmer. Hvis medlemmet er fraværende, skal der 

ligge en skriftlig accept af opstillingen til bestyrelsen.  

 

9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. 
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