
Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, 
Tirsdag den 18. februar kl. 8.30 – 15.30 

 

 

 
Referat  

 Emne: Uddybning af punkt Referat 

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

bruges i dag? 
f. Godkendelse af referat fra mødet den 5. 

december. Bilag 1 
g. Den gode historie/dagens smil. 

a. Velkomst ved Jytte  
b. Afbud fra Gudrun og Suppl. Kirsten 

Tilstede Tina, Karen, Kim, Mette, Michael, 
Ingerlise, Bo, Bodil, Jytte og Aase   

c. Tina    
d. Aase   
e. Godkendt. Gruppearbejde  
f. Godkendt uden bemærkninger 
g. En sød historie 

2.  Budget – bilag 2 
 

a. Forårets arrangementer. 
b. Efterårets arrangementer. 
c. Bevillinger: Fest i vand og   
d. Dagplejens dag – møde i gruppen. 
e. Opsamling fra kulturudvalgets aktiviteter 
f. Bestyrelseskonference efter 

generalforsamling?           

Medlemstallene fra januar 2013 til januar 2014.  
Bilag 2 sektorens økonomi gennemgået.  
Budget oversigten for 2014 sendes ud, hvis der er 
ændringer på det planlagte budget.   

a. Oversigt over planlagte aktiviteter, blev 
omdelt og sendes ud til arbejdspladserne. 
Manualen til medlemsaktiviteter blev 
godkendt, vedhæftes referatet. 

b. Efterårs arrangementer, kan blandt andet 
være ICDP alt efter tilslutningen her i 
foråret. 

c. Bevilget 2000 kr. til fest i vand 
d. Jytte sender datoforslag til Inger Lise og 

Gudrun, vedr. møde i uge 15, gruppen skal 
se på ansøgninger til dagplejens dag. 

e. Københavner tur planlagt til den 21. 
november (Kim og Michael) 

f. Afventer svar fra afd. bestyrelsen, om det 
skal være fælles for hele afdelingen eller vi 
selv holde en bestyrelseskonference.  
Jytte og Aase laver en manual til introforløb 



for nye bestyrelsesmedlemmer.  
Vi er en professionel bestyrelse - alle er 
købt ind og lønnet for at side i bestyrelsen 
HUSK: 51/49 

 Generalforsamling.  
Den 6. november på 
Sølund, spisning fra kl. 
18.00. 

a. Masterplan. Bilag 3 
b. Valg og overgangsprotokollat. Bilag 4 
c. Folder. Bilag 5 
d. Underholdning? 

a. Masterplanen gennemgået, den bliver 
tilrettet med de ændringer, der fremkom på 
mødet. Jytte og Aase finder et nye billeder 
til indkaldelsen.  

b.  Når bestyrelsesmedlemmer ikke 
genopstiller spørger 
bestyrelsesmedlemmerne i deres 
faggruppe om, der er nogle der opstiller til 
bestyrelsen, og til suppleantposterne. 

c.  Evt. navnene på midtersiden, på dem der er 
på valg, det skal kunne stå på den ene 
side. 

d.  Underholdning med et eller andet fagligt, 
forslag med til næste møde. Evt. 
højskolesange fra afd. TR konferencen  

3.  Skolereformen og 
ekstraordinært 
faggruppelandsmøde. 
 

 Jytte refererede fra møder i Skanderborg - 
Silkeborg kommune og centrale sektor, pjecen 
”nye måder” omdelt. 
Ekstra ordinær Faggruppelandsmøde for 
pædagogmedhjælper 6. marts, ang. forhandlinger 
om arbejdstidsaftalen.  
En længere drøftelse af reformen og hvad den evt. 
kommer til at betyde for faggruppen og børnene. 

4.  Referat fra 
dagplejepædagogernes 
årsmøde. 

 Bodil gav referat fra mødet. Uddannelse og 
screening af ansatte, tilsynet i dagplejen. 
Pædagogens rolle og ledelse i dagplejen med Ole 
Henrik Hansen og Lotte Krarup, var nogle af 
emnerne. 

5.  Drøftelse af frikøb af 
bestyrelsesmedlemmer/
TR til f. eks.   
sektoropgaver/ 
hvervning 

Hvervning. Drøftelse af opgaven kan det gøres på 
en anden måde? 

Gruppearbejde ud fra teori U kan vi lave en 
prototype? Hvordan vil vi løfte opgaven? Hvad vil 
vi kendes på, så vi gør en forskel? 
Hvervning på som indsatsområde i 2014. 
Opsamling fra de to grupper: Mangler en gulerod, 



goderne er der for alle. Er TR klædt godt nok på? 
Evt. medlemmerne tager over, bliver alle medlem 
bliver det billiger. Plakat: -hvorfor det er vigtigt med 
”goderne”- på. Vi tænker for traditionel. 
Aktivitetsplanen med logo på til arbejdspladserne 
og printes ud i A3, bliver mere synlige. Evt. inviter 
én med til arrangementerne – måske mod betaling. 
Hvad kan jeg få ud af det, som medlem? Få hjælp 
når der bliver ringet ind og vil indmeldes. 

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 dagplejere  
f. Fra centralsektor – referatet sendes til   
      bestyrelsen.     

a.  Nyhedsbrev mere lokalt, aktivitetskalender, 
valg af ny FTR i Silkeborg og Skanderborg 
for pædagogmedhjælperne. 2 TR der 
stopper.  
Jytte er indkaldt til forhandling af TR aftalen 
i Skanderborg for dagplejerne.   

b. Skanderborg: nyvalgt FTR Lene 
Rasmussen.  
Silkeborg: valg af FTR på TR møde den 26. 
februar. Evaluering af ny struktur, der 
formuleres spørgsmål 

c. Må ikke tage betaling for pædagogisk 
ledsagelse. Jytte forklarede betydningen af 
§ 85. Betalt madordning og pædagogisk 
måltid blev diskuteret. 

d. Opstart af proces med ”tænke nyt” 
pædagogisk tilsyn i dagplejen, Mange 
forskellige interessenter er budt med ind til 
”Stemmemøde”.. 
Faldende børnetal opsigelser.     

e. Silkeborg: Kursus i mediepædagogik, alle 
grupper får mindst én IPAD. Strategiplan 
alle skal arbejde med it.  
Skanderborg: Stort arrangement med 
forældre og dagplejer. 750 deltog. Job og 
Krop arbejdsmiljøet med ergonauterne. 
Arbejder på ny uddannelse for dagplejere, 
skal være kompetencegivende.TR savner 



de har været inddraget i planlægningen, 
hvad er det vi vil og i hvilken retning går 
uddannelsen i - hvis der skal være en ny 
uddannelse for dagplejere, når der er den 
pædagogisk assistent uddannelse.   

f. Referatet er sendt til bestyrelsen. .   

7.  Punkter til næste møde Punkter og hvem har oplægget til punktet?  Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2013-14, 
plan på hvordan vi evaluer. 

 Bestyrelseskonference efter 
generalforsamling?   

 Nyhedsbrev 

 Opsamling på aktiviteter. 

 Generalforsamlingen forslag, brainstorm til 
beretning, hver faggruppe er forpligtede 
til at skrive noget om, hvad der har rørt 
sig på fagområdet.         

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

 Indkaldelse  

 Mødets gang  

 etc. 

 Ordstyrer følte sig på overarbejde,  

 Et rigtig udbytterigt møde, godt punkterne 
kunne diskuteres lidt uden for dagsorden. 

 Dejligt at flytte rum, skifte fokus sidde i 
andre stole. Vi gør noget andet, end sidder 
rundt om bordet, når punkterne skal 
diskuteres. 
VI ER RIGTIG TILFREDS MED SKIFT AF 
MADLEVERANDØR 

9.  Eventuelt   8. marts i Lunden Silkeborg – Kvindernes 
internationale kampdag - er gratis og for alle. 

 
Med venlig hilsen 
Jytte og Aase 

 

 


