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Referat 

 Emne: Uddybning af punkt Referat 

1.  Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye 
bestyrelse. 

b. Tilstede og afbud.  
c. Ordstyrer: Karen 
d. Referent: Aase  
e. Godkendelse af dagsorden – Hvilke metoder 

bruges i dag? 
f. Godkendelse af referat fra mødet den 30. 

september – bilag 1 
g. Den gode historie/dagens smil 

a. Velkomst ved Jytte, særlig velkommen til 
Lene Rasmussen nyvalgt 
bestyrelsesmedlem 

b. Til stede Mette, Tina, Lene, Michael, Inger 
Lise, Gudrun, Karen, Jytte og Aase. Afbud: 
Bodil og Bo. Suppleanterne Anette Yde og 
Chris kunne ikke deltage 

c. Ordstyrer: Karen   
d. Referent: Aase     
e. Bilag og valg til konferencer kommer på 

under de enkelte punkter. Der er mange 
punkter på dagsorden til i dag. Punkt 9 
flyttes til den 11. december.    

f. Referat godkendt med bemærkninger til 
Københavnerturen, der har været noget 
planlægningsbesvær. KBH turen 
planlægges evt. næste år. 

g. Tina fortæller og viser en lille film, fra AMR 
en dag i København. 

2.  Mødedatoer 2015 Afdelingsbestyrelsen godkender deres møde plan i 
december. Vi ved derfor ikke hvilke fællesdatoer, vi 
har for halvdagsmøderne. 

I forhold til halvdagsmøder har der været nogle 
problemer med mødedatoer og for mange ulemper 
ved det. Frikøb hele dagen for dem, der ikke er 
valgt til afdelingsbestyrelsen, der er ikke muligt for 
samkørsel, den samme forberedelse til halve- og 
heldags møder. Dem der sidder i 
afdelingsbestyrelsen får det evalueret i 
afdelingsbestyrelsen. Vi venter på 



afdelingsbestyrelsens endelig godkendelse af 
mødedatoer og melder derefter ud til bestyrelsen, 
med de to halvdagsdatoer.  

3.  Budget 
 

a. Drøftelse af budget 2015 – hvad vil vi bruge 
vores økonomi til? 

b. Bidrag/medlemskab – International 
Børnesolidaritet.      

c.  

a.  Budgettet er drøftet. Der var enighed om at 
TR og bestyrelseskonferencen skrives ind 
og budgettet godkendes endeligt på 
bestyrelsesmødet i december. 

b. Bidrag 1500 kr. evt. plus kørsel og broafgift, 
det undersøger Jytte og Aase. Sektoren 
bliver medlem af international 
Børnesolidaritet.     

c. Bestyrelsesseminar planlægges i ulige år. 
Til afvikling lige efter generalforsamlingen 
med den nye bestyrelse.     

4.  Evaluering af 
generalforsamlingen  

a. Form og indhold. 
b. Sted. 
c. Andet.  

a. Rigtig god generalforsamling, god 
opbakning fra medlemmerne, god fin og 
uddybning af beretning, ikke forlang når den 
skal dække to år. Fint indslag med 
International Børnesolidaritet.   

b. OK med stedet og fin menu. Mere varme 
på, i lokalet.  

c. Referatet og beretningen lægges på 
hjemmesiden. 
Giver god mening bestyrelsen mødes inden 
og fordeler opgaverne. Valg handlingen skal 
forgå på en anden måde, til næste 
generalforsamling. 

5.  Bestyrelsesseminar  a. Mål med et seminar. 
b. Konsulenter 
c. Tid og sted. 

a.   
b. Mac Mann Berg, Gert Dremark.   
c. Vi arbejder på det bliver sidst i februar 2015. 

Inger Lise har indhentet tilbud. Nørre 
Vissing kro. Jytte og Aase kordiner dato 
med konsulenter.  

6.  TR konference a. Hvilket tidspunkt vil være mest passende? a. Slutningen af september, først i oktober 



Forår/efterår? 
b. Tema 
c. Samarbejde med SOSU sektoren. 

2015.    
b. Konflikthåndtering med Bjarne Friis.     
c. Planlægges sammen med og holdes 

samme sted som SOSU sektoren.   
Det giver mulighed for at benytte fælles 
oplægsholdere – og så gå hver for sig ud i 
sektorerne/grupper. 

7.  Pædagogisk assistent 
uddannelsen. 

Hvad kan vi gøre i FOA for at styrke pædagogisk 
assistent uddannelsen – og anerkendelsen af 
uddannelsen. 
Ny bog fra forbundet. 

Vi vil gerne, der er uddannet pædagogisk 
personale enten pædagog eller pædagogisk 
assistenter på vores arbejdsplader.  
Det er et ledelsesansvar, når en nyuddannet ikke 
må bruge sine kompetencer. 
Hvilke tegn vil vi gerne se ved uddannede. Det er 
væsentligt, at vi får talt uddannelsen ind på den 
plads, den skal have.  
Bog er bestilt og udleveres til bestyrelsen på næste 
møde. Temaet bliver dagorden sat i 2015, når 
bestyrelsen har haft mulighed for at læse bogen: 
Den pædagogiske assistent - En pædagogisk 
håndværker. 

8.  FTR linjeuddannelsen i 
strategisk arbejdsmiljø 
ved Mette. 

  
 

Mette gav oplæg fra FTR uddannelsen i strategisk 
arbejdsmiljø. Vigtig at være opmærksom på APV 
husk at skrive, dokumenter og få det italesat. Gør 
brug af de § der er skrevet ind i arbejdsmiljøloven. 
FTR linje er en rigtig god uddannelse giver energi 
og redskaber til at handle. Efter endt uddannelse 
kan FTR vidensdele med TR og arbejdsmiljø 
repræsentanter. Bilag fra Mette, sendes ud med 
referatet.  

9.  TR konference for 
omsorgsmedhjælper 
ved Bo 

a. Oplæg om konferencen – temaer  
b. Hvad skal vi i sektoren/bestyrelsen arbejde 

videre med?  

a.   Udsat til december mødet.     
b.        

10.  FOAs lederkonference 
ved Bodil og Gudrun 

a. Oplæg om konferencen – temaer  
b. Hvad skal vi i sektoren/bestyrelsen arbejde 

a. Oplægsholder var Anders Seneca om 
kerneopgaven og Peter Bastian  



videre med? b. Ikke valgt noget bestemt, men fokus på 
faglighed, kerneopgaven og arbejdsmiljøet.  

11.  Arbejdsmiljøkonference 
for Dagplejen 

a. Oplæg om konferencen – temaer  
b. Hvad skal vi i sektoren/bestyrelsen arbejde 

videre med? 

a. Ved Tina og Inger Lise. Hvordan kan MED 
systemet bruges som 
arbejdsmiljørepræsentant. Brug APV udfyld 
den. Vil få tilsendt et afkrydsningsskema, vi 
sender ud som bilag, når det kommer.    

b.  Arbejdsmiljøet kan/skal vi arbejde med i 
sektoren, for at skabe trivsel for vores 
faggrupper.  

12.  Sidste nyt fra:  
 
 
Punkterne er til 
orientering. 

a. Fra sektoren  
b. Fra pædagogmedhjælpere og pædagogiske 

assistenter  
c. Fra omsorgs- og pædagogmedhjælpere og 

pædagogiske assistenter  
d. Fra pædagogiske ledere i dagplejen  
e. Fra dagplejere  
f. Fra centralsektor – referatet sendes til   
      bestyrelsen.     

a. Er i gang med lønforhandling for dagplejen i 
Skanderborg. TR aftalen for dagplejen i 
Skanderborg er forhandlet på plads for 
2015.  
Sæt x i kalenderen den 5. marts 2015 MED 
dag for sektorens tillidsrepræsentanter og 
bestyrelsen.  
Forbundet har fokus på alene arbejde.  
Sektoren har medlems arrangement med 
anerkendelse, er planlagt med to aftener i 
hver kommune. 

b. Silkeborg: det faldende børnetal, i 
daginstitutioner og SFO. Seniorordning i 
kommunen.  
Skanderborg: Se på sygefraværet på det 
pædagogiske område. Aktiv 
borger/frivillighed, bør inden være aftalt, 
hvordan på den enkelte arbejdsplads, 
hvilket ikke er sket. Forhåndsaftalerne i 
daginstitutionerne er på vej. 

c. Udgår   
d. Silkeborg: Gudrun er ny valgt TR. Ny 

ledelses struktur og arbejdsopgaver. 
Hvordan udnyttes ressourcerne bedst? 



Faldende børnetal.   
e. Orientering fra møde på SoSu skolen 

vedrørende tanker om dagplejeuddannelse. 
Silkeborg: I forhold til ny struktur vil 
dagplejerne gerne høres/orienteres så alle 
høre det samme. Faldende børnetal flere 
opsigelser. 
Skanderborg: ny ledelsesstruktur i 
dagplejen. Sammenlægning af grupper.  

f. Referatet er sendt til bestyrelsen.     

13.  Punkter til næste møde Punkter og hvem har oplægget til punktet? Afbud fra Jytte på grund af sygemelding og 
Gudrun. 
Referat hvem? Inger Lise påtog sig opgaven 
Valg til faggruppe landsmøde og dagplejens 
landskonference m.m.. 
Mødeplan for 2015 med halvdagsmøder. 
Budget for 2015 godkendes: TR konference og 
Bestyrelseskonference. 
Pædagogisk assistent uddannelsen bliver 
dagorden sat, når bestyrelsen har haft mulighed for 
at læse bogen. 
Godkendelse af forretningsorden 
TR konference for omsorgsmedhjælper ved Bo 

14.  Evaluering af dagen Hvordan gik mødet? 
Forbedringer til næste gang:  

 Indkaldelse  

 Mødets gang  

 etc. 

Mange punkter, men tid og mulighed for drøftelse 
af hvert punkt.  
Dejlig og arbejdsom bestyrelse. 
Tak for dejligt mad  

15.  Eventuelt   Tilmelding til TR julefest. 

 
 


