
Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, 
Mandag den 27. april kl. 8.30 – 15.30 

 

 
Referat  

 Emne: Uddybning af punkt Referat 

1.  Formalia a. Velkomst og præsentation af afdelingens nye 
bogholder. 

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

bruges i dag? 
f. Godkendelse af referat fra mødet den 11. 

december 2014 - bilag 1 
g. Den gode historie/dagens smil.  

a.   
b.   Afbud fra Gudrun, Tina og Inger Lise                                                                   
c.     
d.      
e.     
f.  

2.  Budget 
 

a. Status på forbrug – bilag 2 
b. Bevillinger  
c. Status på kommende arrangementer i 

efteråret. Der nedsættes arbejdsgrupper til 
arrangementerne.  

d. Ideer til arrangementer 2016. 

a.    
b. Bevillinger ligger nu i afdelingsregi. Det er 

PL, der træffer afgørelserne. 
c.      
d.           

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.      
b.       
c.       

 
 

4.  Evaluering af 
bestyrelsesseminaret. 

a. Formen og indhold. 
b. Stedet.  

a.     
b.     

5.  Nye faggrupper i 
sektoren 

a. Hvordan kan vi byde nye faggrupper 
velkommen? 

b. Hvordan skal bestyrelsessammensætningen 
være fremover? 

Politisk ledelse har drøftet muligheden af at 
medlemmer med arbejdsfællesskab er i samme 
sektor. Der er et forslag om, at husassistenterne, 
der arbejder i dagtilbud, skal være medlem af 
pædagogisk sektor. 
Det er drøftet i kost og teknik service sektorens 



bestyrelse. 
Der skal arbejdes med lovforslagsændringer til 
afdelingens generalforsamling. 

6.  TR konferencen  
 

Oplæg ved Mette og Lene. 
Er der særlige fokusområder/temaer, vi kan arbejde 
med i bestyrelsen? 

 

7.  TR konference for 
omsorgsmedhjælper 
ved Bo 

Oplæg ved Bo. 
Er der særlige fokusområder/temaer, vi kan arbejde 
med i bestyrelsen? 

 

8.  Konference om Barnet i 
centrum. Bodil, Karen 
og Mette. 

Oplæg ved Karen, Bodil og Mette. 
Er der særlige fokusområder/temaer, vi kan arbejde 
med i bestyrelsen? 

 

9.  LUU på SOSU skolen 
(Lokal Uddannelses 
udvalg). 
 

Hvem skal vi pege på at sidde i LUU? Der er lavet ny forretningsorden i SOSU Skolens 
LUU  
Der er et LUU for både AMU uddannelser og den 
Pædagogisk assistent uddannelse. 

10.  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.   Mødeplan 2015   
b.      
c.      
d.      
e.      
f. Referatet er sendt til bestyrelsen.     

11.  Punkter til næste møde Punkter og hvem har oplægget til punktet?  

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

 Indkaldelse  

 Mødets gang  

 etc. 

 

13.  Eventuelt    

 
 


