
 

 

 

 

 

 
Dags dato: 08.04. 2014  

   Skrevet af: Per 

          Til: Afd. bestyrelsen 

 

Referat: 

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA’s lokaler 

Onsdag den 2. april fra 18.30 – 21.00, spisning fra 18.00 – 18.30. 

 

Tilstede: 

Lone Smedegaard, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Tove Jørgensen, Tina Groth, Jan Rod, Susanne 

Døssing, Ellen Christiansen, Conni Kruse Hansen, Lise-Lotte Christensen, Ulla Gram og Per 

Brobæk. 

Afbud: 

René Sørensen, Karen Munk Andersen, Vita Cristiansen, Conny Obling, Lene Blume, Lars 

Vodsgaard og Berit Weitemeyer. 

 

Dagsorden:  
 

1. Velkomst ved Ulla Gram 

Ulla bød velkommen, og gav en særlig velkomst til Tove Jørgensen, der som suppleant 

er indkaldt til sit første møde. 

Beklagede, at vi måtte flytte mødet til et aftensmøde, men glad for at så mange har 

mulighed for at deltage.  

Da det er et aftensmøde og uden for normal arbejdstid blev det aftalt, at 

bestyrelsesmedlemmerne ved dette møde kan få udbetalt stillingsmandsgodtgørelsen til 

sig selv. 

 



2. Valg af ordstyrer (Conni og Ellen). Referent Lars 

Conni og Ellen blev ordstyrer, Per referent. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

Det blev aftalt, at Daglig Ledelse under punkt 5. ville give en orientering om arbejdet 

med nyttejob, og at der på næste møde den 19. juni vil blive den ønskede orientering om 

seniorjob, jævnfør referatet fra den 6. februar. 

 

4. Referater  

 Bestyrelsesmødet den 6. februar 2014 til godkendelse – bilag 1.  

Referatet blev godkendt med den tilføjelse, at Ellen havde meldt afbud til mødet. 

 Noter fra Politisk Ledelsesmøde seminar den 24. – 25. februar 2014 (ikke godkendt)  

Til orientering – bilag 2. 

Notatet blev taget til efterretning. 

 

5. Diverse orienteringspunkter og drøftelsespunkter fra ledelsen. 

Sidste nyt fra HB 

Ulla orienterede fra sidste HB-møde, om HB’s arbejde med forbundsøkonomien, hvor 

regnskabet er bedre end forventet, men budgetlægningen problematisk! 

Herudover havde Råd til Velfærd og arbejdsmarkedspolitikken været de store 

omdrejningspunkter. 

På næste møde – den 8.- og 9. april – vil bl.a. følgende emner blive behandlet: 

 Dialog om den gode sagsbehandling – er vi gode nok? 

 Opfølgning på kongressens beslutninger 

 Hvordan arbejder vi i FOA med tillidsreformen? 

 Branding af FOA 

 Ungdomsnetværket 

 Den kommunale Kompetencefond 

 

Orientering om møde med Scandic Silkeborg 

Ulla og Per har været til møde på Hotel Scandic i Silkeborg for at få et pakke tilbud på 

mange af vores arrangementer: Jubilæumsfesten, TR-jul, generalforsamling og 

juletræsfesten. Fra sektorerne blev udtrykt ønske om også at få prisen på et 

aftensarrangement med kaffe og kage.  



Vi har endnu ikke modtaget et tilbud, og der vil blive fulgt op i forhold til tilbud ved 

aftensarrangementer med kaffe. 

 

 

Orientering om jobrotationsprojekter. 

Per gav – suppleret af sektorerne – en orientering om de mange jobrotationsprojekter vi 

arbejder med: 

 20 teknisk service i Silkeborg, netop started på teknisk ejendomsserviceteknikker 

uddannelsen. 

 25 omsorgsmedhjælpere på Sølund har været på 5 ugers AMU kursus og 19 er netop 

startet på 50 ugers PAU-uddannelse. 

 Alle pædagogmedhjælpere i Silkeborg tilbydes (og forventes at deltage i)2 ugers 

AMU kursus i mediepædagogik og selvledelse. 

 110 dagplejere i Silkeborg tilbydes 5 dage i mediepædagogik og selvledelse. 

 141 pædagogmedhjælpere deltager i 3 ugers AMU forløb om Inkluderende 

pædagogiske miljøer i dagtilbud, SFO og klub. 

 

 Tæt på aftale om at et antal (vi mener det skal være alle) SoSu-hjælpere i Silkeborg 

tilbydes 6 ugers Update forløb. Pilotkursus afvikles i efteråret. Vi drøfter, om alle 

skal tilbydes FVU-afklaring. 

 

 Ulla og Per har, som opfølgning på 325-aftalen, aftalt møde med Skanderborg 

Kommune om yderligere rotationsprojekter. I aftalen skrev vi nedenstående, og der 

er aktuelt meget fokus på SSH-Update på 6 uger. 

 

FOA og Skanderborg Kommune har aktuelt følgende ideer til konkrete initiativer 

omkring jobrotation, som dog skal tage hensyn til Skanderborg-modellen. 

  

Jobrotation på Sølund: 

Fra omsorgsmedhjælper til Pædagogisk Assistent. 

  

Dagtilbudsområdet: 

Opkvalificering/efteruddannelse 6 uger af pædagogmedhjælpere og pædagogiske 

assistenter. 

Fra pædagogmedhjælpere til pædagogisk assistent  

 

Dagplejeområdet 

  

Teknisk service området  

Fra teknisk servicemedarbejder til uddannet ejendomsserviceteknikker  

  



Ældre området: 

Efteruddannelse af Social- og sundhedshjælperne via Social- og sundhed Update – et 6 

ugers opkvalificeringsforløb 

   

Orientering om arbejdet med Nyttejob. 

Ulla og Per orienterede om arbejdet med nyttejob i Skanderborg og Silkeborg. 

I Skanderborg har LBR (på forslag fra Ulla) besluttet, at nyttejobbere ikke må udføre 

borgerrelateret arbejde. Om det rent faktisk overholdes, skal vi i FOA følge op på. 

I Silkeborg er vi gennem Fagligt Fællesskab tæt på en rammeaftale, som bl.a. vil 

indebære, at den faglige organisation skal godkende oprettelsen på samme måde som 

ved oprettelse af løntilskudsstillinger. 

Lotte orienterede om, at man i regionen også ville tage en vis andel og at man arbejde 

på et rammeaftalepapir. 

Hvis og når der indgås rammeaftaler, rundsendes de til relevante tillidsrepræsentanter 

og til bestyrelsens orientering. 

 

6. Hvordan ser det ud med økonomien i Skanderborg, Silkeborg og Region 

Midtjylland? 

Ulla gav en stutus på den økonomiske situation.  

Vi er i en svær situation, hvor økonomien på den ene side stadig er anstrengt, og på den 

anden side bruger mange arbejdspladser ikke de budgetterede penge … 

Samtidig er vi på børneområdet ramt af faldende børnetal, og det ser desværre ud til at 

fortsætte frem mod 2020. 

Aktuelt er vores kommuner dog ikke nært så hårdt ramt som så mange andre kommuner, 

det ser ud som om flere skal have det store hug, som vi fik for år tilbage. 

 

7. Afdelingens TR konference den 26-27. maj. 

Ulla orienterede om vores tanker om indhold til TR-konferencen  

 En fremtidsforskers bud på udfordringer 

 Overenskomst 2015 

 Arbejdsmarkedspolitiske emner 

Der var opbakning til emnerne, og afdelingen arbejder videre med at få et program 

sammensat. Til bestyrelsens orientering er der den 8. april i alt 65 tilmeldte. 

 

8. To dags konference for bestyrelsen  

Forslag: Den 16.- 17. oktober eller den 13.-14. november. 

Bestyrelseskonferencen bliver den 13. – 14. november 2014. Ulla indkalder i Outlook 

kalenderen … 



 

9. Evaluering 

Alle synes, at det, på trods af at det var et aftensmøde, havde været et godt møde med 

god plads til mange synspunkter og fin mødeledelse. 

 

10. Eventuelt 

Lone orienterede om ungdomslandsmødet der fandt sted fra den 28-30 marts i 

Middelfart. 

Silkeborg – Skanderborg afdelingen havde 5 unge (under 31) som deltog. 

 

Weekenden indeholdt mange faglige oplæg. 

Der var ligeledes plads til snak om fag og faglighed samt forskellighed i forhold til hvor 

man var ansat. 

 

Vores afdeling er en del af område 3 – landet er delt op i områder i forhold til at 

samarbejde om ungdomsarbejdet. 

Vi samarbejder med Randers – Århus – Horsens, og vi har en velfungerende 

ungdomskreds.  

Men der er plads til flere, og 2 af de piger, der deltog, er ikke i dag en del af 

ungdomskredsen. 

 

For referat: Per 


