
Pædagogisk sektor afholder 
ordinær generalforsamling
Torsdag den 3. november 2016 kl. 19.00
Medborgerhuset – Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg
Der er parkeringsmuligheder ved Banegården.

Husk medlemskortet – LO Kortet

Spisning starter kl. 18.00
Tilmelding til spisning: Ønsker du at deltage i spisningen kl. 18.00, bedes du tilmelde dig på  
tlf. 46 97 20 20 senest fredag den 21. oktober. 



Dagsorden:

1. Formalia
 a. Valg af dirigent.
     b. Godkendelse af dagsorden.
     c. Godkendelse af forretningsorden.
     d. Valg af referent.

2. Beretning og fremtidige aktiviteter i sektoren

3. Indkomne forslag

    
4. Valg

 Vedtægterne foreskriver, at forslag, herunder forslag til lønnede valgte skal være afdelingen i hænde senest 14  
 dage forud for generalforsamlingen.  

 Valg af fuldtidslønnet sektorformand for 4 år. 
 På valg er  
 Jytte Flyvbjerg Kristiansen.

 Valg til sektorbestyrelsen for 4 år.
 For dagplejerne – på valg er 
 Karen Munk Andersen. 
 For pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter – på valg er 
 Mette Henriksen.
 Michael Holm Kristensen er stoppet i bestyrelsen og Helle Jørgensen er suppleret ind, og på valg.
 For dagplejeledere/pædagogiske ledere i dagplejen/pædagogiske konsulenter – er der ikke valg i år.
 For omsorgs- pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter – på valg er  
 Bo von Qualen.
 For husassistenter på pædagogiske arbejdspladser – her er pt ingen valgt ind,  
 så der er mulighed for en bestyrelsesplads.
 Valg af to suppleanter fra hver faggruppe valgt for to år.

5. Eventuelt

Medlemsarrangement: Hvordan passer jeg på mig selv i arbejdet.



Den mundtlige beretning vil omhandle:

Velkomst til sektorens nye faggruppe husassistenterne der arbejder på pædagogiske 
arbejdspladser.

Overenskomst forhandlingerne til OK 15:
l Fra ufaglært til faglært. Rettigheder og pligter i forbindelse med at komme på uddannelse skulle skrives ind 

i overenskomsten. Forhandlingsparterne blev ikke enige, så der skal arbejdes videre med temaet til næste 
overenskomst.

Omprioriteringsbidraget:
l Det har givet anledning til en del bekymring i forbindelse med kommunernes budgetter.
l Aktioner foran kommunernes rådhuse 12. maj.

Nogle steder stadigvæk faldende børnetal:
l I områder, hvor der er kommet flere børn, er der ikke altid ansøgere til dagplejestillingerne.
l Overkapacitet i børnehaver betyder, at der bliver oprettet vuggestuer i nogle af de egnede lokaler.

Medlemsmøde med 198 dagplejere fra Silkeborg Kommune:
l Dagplejerne ville gerne drøfte deres arbejdsmiljø i forbindelse med mange nye opgaver.

Sammenlægning af daginstitutioner:
l Store geografiske områder.

Arbejdsmiljøet:
l Vold og politianmeldelser.
l Alenearbejde.
l Skolereformen sætter stadigvæk sit aftryk.
l Færre børn i SFO, hvilket har personalemæssige konsekvenser.

Politisk forslag om ny skolestruktur:
l Vi ønsker, at der skal ses på opkvalificering og uddannelse af vores faggrupper.

Sektorens fremtidige arbejde:
l Her vil der være mulighed for at drøfte:
l Fokus på overenskomsten 2018.
l Lokal løndannelse.
l FOAs medlemsundersøgelse.
l Kommende medlemsaktiviteter. 

 
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

En kold december morgen 2015 blev der delt pebernødder ud på banegårdene i Silkeborg og Skanderborg.



Forretningsorden og valgprocedure
1. Generalforsamlingen vælger 1 dirigent til at lede generalforsamlingen. 

2. Dirigenten vælges ved simpelt flertal.

3. Dirigenten skal sikre sig, at de formelle ting er i orden.  
 Konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet – samt oplæse dagsordenen til godkendelse.

4. Dirigenten kan ved generalforsamlingens begyndelse stille forslag om et stemmeudvalg. 

5. Alle valg foregår ved skriftlig afstemning, såfremt et medlem forlanger det.

6. 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.
       
7. Øvrige valg afgøres ved simpelt flertal.

8. 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.

 l Der vælges 4 dagplejere.
 l Der vælges 4 pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter.
 l Der vælges 2 dagplejeledere/pædagogiske ledere i dagplejen/pædagogiske konsulenter. 
 l Der vælges 1 omsorgs- og pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent.
 l Der vælges 1 husassistent fra en pædagogisk arbejdsplads. Det er besluttet på afdelingsgeneralforsamlingen, 

at det er en ekstra plads valgt for 4 år – til 2020.
 l Derudover vælges 2 suppleanter fra hver faggruppe. 

9. Faggrupperepræsentanter og suppleanter til faggruppelandsmøder vælges af sektorbestyrelsen.

10. Valgbare er alle tilstedeværende af faggruppens medlemmer.  
 Hvis medlemmet er fraværende, skal der ligge en skriftlig accept af opstillingen til bestyrelsen.

11. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

Dagplejens dag 2016.


