
Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, 
Torsdag den 28. august kl. fra kl. 8.30 til 12.00 

 

 

 
Referat 

 Emne: Uddybning af punkt Referat 

1.  Formalia a. Velkomst  
b. Tilstede og afbud.  
c. Ordstyrer: Mette 
d. Referent: Aase  
e. Godkendelse af dagsorden – Hvilke metoder 

bruges i dag? 
f. Godkendelse af referat fra mødet den 22. maj 

– bilag 1 
g. Den gode historie/dagens smil  

a. Velkomst ved Jytte. Et halvdagsmøde vi 
ønsker et heldagsmøde, i det år vi har 
generalforsamling.   

b. Tilstede: Mette, Gudrund, Bo, Michael, Inger 
Lise, Tina, Karen, Jytte og Aase. 
Afbud fra: Kim og Bodil samt suppleant 
Maria, Helle og Kirsten   

c. Mette    
d. Aase     
e. Godkendt   
f. Godkendt uden bemærkninger 

2.  Budget 
 

a. Sponsorat ansøgning. 
b. Københavnertur. 
c. Kommende aktiviteter. 

a. Til DR. Louises Børnehave, 150 års 
jubilæum.  Vi bevilger 1000 kr. evt. balloner 

b. Michael tager kontakt til Kim 
c. Sektorens budget, Jytte gav en 

gennemgang over sektoren forbrug. 
Arbejder på opfølgning af (ICDP) emne 
anderkendelse. Vi har fået pris m.m. 
Gudrund og Jytte arbejder videre med det til 
foråret 2015.  
Konfliktvejledning med Bjarne for TR og 
medlemsarrangement. For TR - Jytte tager 
det op i afdelingen.  
Tænke tanker: hvad kan tema og indhold 
være på en TR konference næste år.     

3.  Generalforsamling.  
Den 11. november på 
Sølund, spisning fra kl. 
18.00. 

a. Masterplan. Bilag 2 
b. Valg. Bilag 3 
c. Folder. Bilag 4 
d. Underholdning med et eller andet fagligt, 

forslag medbringes til mødet 

a.  Masterplanen er fulgt. 
b. Valg til bestyrelsen gennemgået.         
c.  Folderen er tilrettet og sendes til tryk.       
d.  Jytte og Aase arbejder videre med de 

forslag der kom frem. Gudrun undersøger 



e. Beberetning, hver faggruppe er forpligtede til 
at skrive noget om, hvad der har rørt sig på 
fagområdet.         

pris for den Kreative skole. Have to sange 
med på USB stik. 

e.  Husk skriv til beretningen om, hvad der har 
rørt sig på jeres fagområde, sendes til Jytte 
i løbet af næste uge..       

4.  Evaluering af 
bestyrelsesarbejdet 
2013-14.  

Hvad har det vigtigste arbejde i bestyrelsen været 
for dig i generalforsamlingsperioden. 

Via sektorens aktiviteter har fag og faglighed været 
gennemgående i denne 
generalforsamlingsperiode. Der har været fokus på 
de medlemsrettede aktiviteter. Bestyrelsen har 
været med til at kvalificerer formandsskabets 
daglige arbejde. 

5.  Bestyrelseskonference 
efter 
generalforsamling?   

a. Indhold – mål og visioner – strategi. 
b. Form 

a.  Vi vil arbejde med bestyrelses mål og 
visioner samt udarbejde en strategiplan for 
de næste års bestyrelsesarbejde.  
Vi vil finde en evaluerings metode til brug 
ved evaluering af bestyrelsesarbejdet.   

b. Vi vil gerne have en proces konsulent på til 
at styre processen. 2 dage med 
overnatning, evt. i sommerhus. Jytte 
undersøger noget med Lars og bestyrelsen 
hjælper med at finde overnatning i området. 
Sættes på dagsorden til næste møde.        

 

6.  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 dagplejerne. 
f. Fra centralsektor – referatet sendes til   
      bestyrelsen.     

a. Jytte orienterede om afdelingens 
uddannelsesplan for de valgte i afdeling. 
Jytte er tilbage nogle timer om ugen. 

b. Skanderborg: rotationsuddannelse for 
pædagogmedhjælper.  
Silkeborg: rotationsprojekt og uddannelse 
for dem der skal være vikar. Faldende 
børnetal og om rokering af medarbejder. 
Aftale for pædagogmedhjælperne under 
udarbejdelse, på skoleområdet 

c. Skanderborg: ansættelse af vikar, 8 timers 
reglen afskaffet 
Silkeborg: Ny MED struktur.  

d. Temadag i ledernetværket arrangeret af 



FOA. Silkeborg: Der arbejdes på ny struktur 
i dagplejen. 

e. Silkeborg: Ergonomi og mediepædagogik 
opstarter i legestuen så flere kommer på 
uddannelse.  Fremtidens dagtilbud - der 
arbejdes med de 7 læreplanstemaer. 
Gæstehusprojekt forhandlet på plads. 
Skanderborg: Uddannelsesprojekt 
medielæring i dagplejen. Opsigelser igen. 

f. Referatet er sendt til bestyrelsen. Læst med 
opmærksomhed, metode til opgørelse af 
normering i daginst. 

7.  Punkter til næste møde Punkter og hvem har oplægget til punktet? Bestyrelseskonference i start 2015. 
Pædagogisk assistent uddannelsen. 
FTR uddannelsen ved Mette. 
TR konference for omsorgsmedhjælper ved Bo 
FTR intro 

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

 Indkaldelse  

 Mødets gang  

 etc. 

Nået meget på kort tid, glæder sig altid til 
bestyrelsesmøderne. 
Tak for god ro og orden 

9.  Eventuelt    

 
 


