
Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, 
23. juni kl. 8.30 – 15.30 

Referat  

 Emne: Uddybning af punkt Referat 

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

bruges i dag? 
f. Godkendelse af referat fra mødet den 27. april 

bilag 1 
g. Den gode historie/dagens smil.  

a. Velkomst ved Jytte. Husk foto af nye alle de nye. De 
der var til stede var fotograferet. 
En opfordring til suppleanterne, at sætte 
bestyrelsesmøderne i kalenderen, for ofte bliver der 
indkaldt til bestyrelsesmøde med en dags varsel. 

b. Tilstede Gudrund, Bo, Michael, Mette, Inger Lise, 
Jytte, Aase, Karen og Vita supl. gik kl. 14.  Afbud fra 
Lene, Bodil og Tina– suppl. Helle og Anette kunne 
ikke deltage.  

c. Inger Lise   
d. Aase 
e. Godkendt.  Brainstorm ved punkt 2.b. Deles op i 

arbejdsgrupperne til punkt 3 og 4. 
f. Godkendt 
g. Fortalt af Jytte 

2.  Budget 
 

a. Nuværende regnskab – hvor langt er vi med TR 
konferencen? bilag 2  

b. Arrangementer i efteråret og nedsættelse af 
arbejdsgrupper.      

c. Arrangementer 2016 og arbejdsgrupper.      

a. Se bilag 2. er forundret over vi havde 44.000 kr. 
tilbage fra 2014, hvor vores ”eget” regnskab viser 
6000 kr. 
Jytte orienterede om TR konferencen, invitationen er 
sendt ud til TR. Der er indkøbt 1 bog til deltagerne på 
konferencen. 

b. 2015 Kulturel: Sejltur august Jytte, Københavnertur 
okt./ nov 2015. Mette, Karen og Vita.  

c. 2016: Forår – personlig udviklling, hvordan passer vi 
på os selv? med Michael Juhl Fedders, Jytte. 

     Efterår ICDP tema 8 emne - guide og sætte grænser  
     Gudrun og Bodil.  
     GL. by Aarhus eller Moesgaard, Tina og Inger Lise. 
d. Ideer til andre arrangementer: Barnet i centrum med 

Mie Kaae. Didaktik. Lise Lotte Berg, kan få en til at 
tro på sig selv. Susan Hart, den følsomme hjerne 
børnerelationer. 



Skabelon til angementer sendes med referatet ud.  

3.   Bestyrelsesseminar Opfølgning på bestyrelsesseminaret. 
a. Årshjul – Aase og Jytte - bilag 3 
b. Synlighed eksternt - Besøg Snoezelhuset – 

Inger Lise, Bo og Bodil – bilag 4 
c. Tilbage melding fra arbejdsgrupperne deres 

fokusområder/handleplaner. 

a. Årshjulet skabelon gennemgået og tilrettet med 
enkelte tilføjelser. 
Årshjul 2015 for efteråret gennemgået. Et godt 
arbejdsværktøj.  

b. Inger Lise, Bo og Bodil arbejder videre med besøg i 
Snoezelhuset.   

c. Mette, Michael og Gudrun ekstern synlighed, 
arbejder videre 
Lene, Tina og Karen, giver en tilbagemelding på 
næste bestyrelsesmøde.    

4.  Evaluering af 
bestyrelsesseminaret  

a. Formen og indhold. 
b. Stedet. 

a. Godt tilrettelag god oplægsholder, hvor vi fik alle 
metoderne på skrift til fremtidig brug. Dejligt med 
konkrete arbejdsopgaver. Rigtig godt vi fik forskellige 
metoder vi kan bruge i arbejdslivet. Alle kom på 
banen og skulle/kunne bidrage. Præsentationens 
runde falsk sandt var rigtig godt. Kunne bruge mere 
tid på opgaven/handleplanen. 
Hvordan arbejder vi videre, og får gjort det vi lovede 
hinanden? Evt. bruger vi face time og Skype.  

b. Udmærket sted, dejligt mad og god service.      

5.  Ekstraordinært 
årsmøde i 
centralsektor 

Hvem sender vi, hvis der bliver indkaldt til 
ekstraordinært årsmøde i centralsektor den 10. 
august 2015? 

Der er indkaldt til ekstraordinært årsmøde i central 
sektor med valg af sektorformand, da Jakob Sølvhøj er 
valgt ind i folketinget. Karen og Jytte er selvskrevne, da 
de sidder i central sektor. Mette og Inger Lise deltager, 
Bo er suppleant. 
Karen kører til mødet og giver besked hvor hun samler 
op. 

6.  Ny faggruppe a. Jytte orienterer fra politisk ledelse. 
b. Hvordan vil vi i pædagogisk sektors bestyrelse 

tage mod nyt bestyrelsesmedlem fra 
faggruppen?  

a.  Husassistenterne på pædagogiske og SOSU 
arbejdsplaser, fordeles ud på de to sektorer. De 
bestyrelsesmedlemmer der nu er valgt, indgår i 
sektorbestyrelsen indtil generalforsamlingen 2016. 
Lidt tanker om bestyrelsessammensætningen og 
faggruppeopdelt til næste bestyrelsesmøde.   

b.  Efter generalforsamlingen et arrangement på 
Scandic for at tage imod nye medlemmer.   

7.  Organisering  Ved Mette og Lene Mette orienterede fra organiserings kursus. Det handler 



om vaner og at TR kommer ud og hilser på ny ansatte. 
Spørge ind være nysgerrig på den man står overfor. 
Organisering på som et punkt til næste møde.  

8.  Orientering fra 
faggruppe 
landsmøderne 

a. Bo -     
b. Karen, Vita og Tina -   
c. Gudrun 
d. Mette og Lene 

a. Bo orienterede, Ok 15, arbejdstidsregler  
b. Karen orienterede. Rigtig godt faggruppelandsmøde. 

Hedensted fleksibel dagpleje. Gæstepleje i 
daginstitutionerne på landsplan der er mange 
forskellige ordninger. Arbejdsglæde, medier, digitalt 
pladsanvisning, it platform, morgenvagt. Dagplejens 
synlighed, der er en Facebook gruppe: ”Det virker i 
dagplejen”. Mange oplæg evt. mere tid til drøftelse 

c. Gudrun orienterede. Dagplejen i institutioner.  
Kompetence fonden hvor meget bliver den brugt i 
kommunerne? Undersøgelse fra Ålborg, hvad vælger 
forældre efter kommunalt eller privat? 

d. Mette orienterede om pædagogisk assistent 
uddannelsen og økonomien i uddannelsen. 
Fællesoplæg arbejdsglæde ved Jon Kjær. Børn og 
sorg ved Jes Dige. Sønderjylland har afdækket 
pædagogmedhjælpernes kompetencer. 
Skolereformen. 

e. Det giver masser af inspiration til, hvad der kan 
arbejdes videre med. Når de faglige udvalg har 
godkendt referaterne, sender forbundet referater ud 
til deltagerne. 

9.  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. Når uddannelse bekendtgørelsen, VEU og FOA er 
helt afklaret, bliver der indkaldt til temamøde med 
TR. Til efteråret begynder Jytte på uddannelse på 
Mac man Berg. Jytte er inviteret til kaffemøde med 
ny ansatte dagplejeleder i Skanderborg kommune 

b. Silkeborg: Skolereform, sygefravær, 0-6 års område 
strategiplaner. 
Skanderborg: 3 i 1 trivselsmåling og lederevaluering, 
sammenlægning af daginstitutioner.    

c. Skanderborg: Medarbejderportal, Play Maker 
uddannelse tilbydes TR, hvor Bo er med, der er 
venteliste til uddannelsen.     



d. Silkeborg: Det frie valg, forældre kan selv vælge. 
Ansætte ny pædagog 42 ansøger- lønnen får nogle 
til at takke nej til jobbet.  

e. Skanderborg: Ny leder fra 1. juni. På Facebook. 
Billedpolitik i dagplejen Inger Lise sender den. 
Stordagpleje i Ry, der arbejdes på en aftale. Besøg 
fra arbejdstilsynet. Legestuen og gæstehuset i 
Hørning rykker over i Børneuniverset.   
Silkeborg: Arbejder på en dagplejeuddannelse, to fra 
hver legestuegruppe afsted sammen, pædagogerne 
afsted i 5 dage, begynder 31. august 2015 forventer 
det vil løbe over 6 år. Visitering. Gæstedagplejen 
tema aften med forældre og en hel dag med 
kommunen, FOA og BUPL, hvilket efterfølgende gav 
en del spørgsmål og drøftelse. 

f. Referatet er sendt til bestyrelsen.     

10.  Punkter til næste 
møde 

Punkter og hvem har oplægget til punktet? a. Organisering 
b. Bestyrelsessammensætningen og faggruppeopdelt  
c. Mette og Lene orienter fra linjeuddannelsen 

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

 Indkaldelse  

 Mødets gang  

 etc. 

Godt konstruktivt møde.  
Ordstyre havde en svær opgave med at holde 
talerækken. Dejligt der var plads til spørgsmål og 
diskussion under punkterne.  

12.  Eventuelt   Mette orienterede fra linjeuddannelsen, Rasmus Willig 
ytringsfriheden, bog livs farlig ledelse. 

 
Med venlig hilsen 
Jytte og Aase 
 

 

 


