
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, 
Torsdag den 11. december kl. 12 - 16 
Trekanten i FOA Huset, Dalgasgade  

DAGSORDEN  

 Emne: Uddybning af punkt Referat 

1.  Formalia a. Velkomst  
b. Tilstede og afbud.  
c. Ordstyrer: Bodil 
d. Referent: Inger Lise  
e. Godkendelse af dagsorden – Hvilke 

metoder bruges i dag? 
f. Godkendelse af referat fra mødet den 18. 

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

a. Aase bød velkommen. Præsentation af ny 
suppleant for omsorgsmedhjælperne. 

b. Afbud Jytte pga. sygemelding. Afbud 
Gudrun – Anette Yde kan ikke supplere. 
Afbud fra Bo – Chris er indkaldt. 

c. Bodil.    
d. Inger Lise    
e. Godkendt.    
f. Godkendt. 
a. Bodil fortalte en lille historie fra dagplejen 

om en forbandet rotte.  

2.  Godkende 
forretningsorden 

Bilag 2 
 

Forretningsordenen blev godkendt. 

3.  Budget 
Bilag 3 

a. Godkendelse budgettet for 2015. 
b. Årshjul for arrangementer 2015. Alle 

arrangementer skal aftales, så der kan laves 
en årsplan, til udsendelse til medlemmerne 
og til vores hjemmeside.    

c. Skal vi sælge Christianiacyklerne? Hvis – 
pris og hvordan griber vi opgaven an? 

a. Bogholder Gitte Stengaard har sagt sin 
stilling op med virkning fra 1.jan. Det 
forventes at der kan ansættes ny 1.marts. 
Med enkelte bemærkninger blev budgettet 
godkendt.     

b. Der bliver lavet en årsplan for kendte 
aktiviteter, og den bliver sendt til TR, som 
hænger den på opslagstavlen på 
arbejdspladsen. 

c. Der er enighed om at sælge cyklerne. De 
sættes til salg via nyhedsbrev. Der sættes 
en fast pris på 5.000 kr. I tilfælde at der er 
mange om buddet foregår det ved hjælp af 
lodtrækning.          
 

Bilag 1 



 

 

4.  Dagplejepædagogernes 
årsmøde ved Bodil og 
Gudrun – hvis de har 
deltaget 

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

videre med? 
 

a. Pædagogiske ledere havde ikke mulighed 
for at deltage, men Karen deltog som 
medlem af central sektor og fortalte fra 
konferencen.     

b. Der er ikke noget at arbejde videre med.     

5.  TR konference for 
omsorgsmedhjælper ved 
Bo 

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

videre med?  

Punktet udsættes til næste møde, da Bo havde 
afbud. 

       
       

6.  Valg til faggruppe 
landsmøde og 
dagplejens 
landskonference m.m.. 
 

a. Bilag 4 a. Der var valg til diverse poster. Se vedsendte 
bilag. 

HUSK man er selv ansvarlig for tilmelding. 

7.  Mødeplan for 2015 med 
halvdagsmøder. 
Bilag 5 

 Da afdelingsbestyrelsen har bestyrelsesmøde og 
godkender deres møde kalender om formiddagen, 
er vi ikke på nuværende i stand til at sende en 
endelig mødeplan ud. 
Det bilag der er med indeholder 4 heldagsmøder 
og et halvdagsmøde. Det vil sige, vi mangler at 
skrive et halvdagsmøde ind.  Der bliver ikke noget 
halvdagsmøde i 2015. 
Bestyrelsesmødet d. 24. feb. aflyses p.g.a. 
bestyrelseskonferencen. Der bliver lagt et nyt 
møde i juni. 

8.  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. Aase udleverede forskelligt læsestof. Der 
har været stor tilslutning til temaaftenerne 
om anerkendelse med kant.     

b. Der skal kapacitetstilpasses på SFO-
området i Silkeborg. I Skanderborg er der 
en del sygemeldinger på SFO-området. Der 
har været afholdt en temadag for LMU- 
formænd og næstformænd i Skanderborg. 
Oplægsholderen var Sanne Nicolaisen fra 



 

 

FOA. 
c. Nyt ledelsesteam på Sølund i et af husene. 
d. Strukturændringer i ledelsesteamet i 

Silkeborg dagpleje. De pædagogiske ledere 
får ca. 1/3 flere dagplejere at føre tilsyn hos. 
I den seneste tid er der blevet sagt farvel til 
en del kollegaer. Ny TR. er Gudrun 

e. I forbindelse med en områdeleders 
fratræden arbejdes der på en ny struktur i 
Skanderborg dagpleje. 
Dagplejernes lønforhandlinger er endelig 
faldet på plads i Skanderborg.                    I 
Silkeborg forhandles der løn d. 18.dec. hvor 
Per og Ulla deltager fra FOA. Der er lavet 
trivselsundersøgelse, som viser stor trivsel i 
dagplejen.                    

f. Referatet er sendt til bestyrelsen. Der 
snakkes om fremtidens dagpleje. Hvordan 
sikrer vi at dagplejen også eksisterer i 
fremtiden? 

9.  Punkter til næste møde Punkter og hvem har oplægget til punktet? TR-konference for omsorgsmedhjælpere. Bo. 
Konference om Barnet i centrum. Bodil, Karen og 
Mette. 

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

 Indkaldelse  

 Mødets gang  

 etc. 

Mødet gik godt. Der var mange gode og relevante 
snakke. God veksling af info fra de 2 kommuner. 
Måske lidt rodet i dag. 

11.  Eventuelt   Julefrokosten for tillidsvalgte, var et godt 
arrangement. Hyggelig med god underholdning. 

 
Med venlig hilsen 
Jytte og Aase 
 


