
Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, 
Onsdag den 19. august  

Referat  

a.  Emne: Uddybning af punkt Referat 

b.  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 23. juni 

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

a. Velkomst ved Jytte 
b. Tilstede: Bodil, Tina, Michael, Lene, Bo, Inger 

Lise, Gudrun, Mette, Jytte og Aase. Karen 
deltog fra kl. 9.30. 

c. Mette    
d. Aase      
e. Godkendt punkt 5, nyt punkt på dagsorden. 

Gruppearbejd ved punkt 8    
f. Referatet godkendt 
g. Dækkeservietten på bordet. 

c.  Budget: 
 

a. Øjebliksbillede af regnskabet. Bilag 2. 
b. Opsamling på aktiviteter i efteråret 2015. 
c. Hvor langt er vi med aktivitetsplanerne – 

arbejdsgrupperne fremlægger for 2016? 

a. Jytte orienterede om budgettet  
b. De er planlagt og udsendt til medlemmerne. De 

afvikles efter planen.  
Aktiviteter i 2015: 

 Jytte – sejltur. Afvikles i aften, de 100 
pladser blev hurtigt besat. 

 Mette, Karen og Vita – Københavnertur er 
udsendt, og afvikles i november 2015. 

c. Aktivitetsplan 2016: 

 Jytte – hold til dit arbejde. Personlig 
udvikling med Michael Juhl Fedders. Jytte 
omdelte oplæg på temarække og pris. Jytte 
prøver at forhandler prisen, den skal være 
inkl. moms og måske skal vi lave deltager 
betaling på materialet? 

 Gudrun og Bodil – ICDP temaer. Gudrun 
har kontaktet forskellige firmaer, undersøger 
prisen  

 Tina og Inger Lise – Den gamle by eller 
Moesgård. 

 Inger Lise, Bo og Bodil – Snozelhuset. 
Alle grupper melder tilbage til Jytte, med 



indhold og pris senest den 1. oktober 
Jytte. Så kan Jytte nå at lave budgetforslag 
og plan til aktiviteter til bestyrelsesmødet 19. 
oktober, hvor budgettet og aktivitetsplan 
skal på dagsordenen.  

d.  Orientering fra 
ekstraordinært 
sektorårsmøde. 

Da Jakob Sølvhøj blev valgt i folketinget, har der 
været afholdt ekstraordinært sektorårsmøde. 
Der var opstillet to kandidater. 
Materialet er sendt til bestyrelsen. 

Jytte orienterede fra sektormødet, hvor Mogens 
Bæk Madsen blev valg til formand for pædagogisk 
sektor, 

e.  Ekstern synlighed og 
kontakt til politikerne 

Oplæg v/ arbejdsgruppen (Gudrun, Michael og 
Mette) fra bestyrelseskonferencen. 

Mette orienterede fra arbejdsgruppen og omdelte 
handleplan blev diskuteret. Arbejdsgruppen 
arbejder videre med handleplanen.  

f.  Drøftelse af forslag til 
protokollat – bilag 3 

Der er et forslag til protokollat om 
overgangsbestemmelser vedrørende valgperioder 
for de medlemmer fra kost-, teknik og 
servicesektoren, der overgår til pædagogisk sektor 
til afdelingsgeneralforsamling – hvis det vedtages. 

Protokollatet er til behandling i 
afdelingsbestyrelsen den 20. august. Vi glæder os 
til at byde et nyt medlem velkommen. I protokollats 
virkning periode skal bestyrelsens sammensætning 
diskuteres med daglig ledelse. 
 

g.  Referat fra 
Linjeuddannelsen ved 
Mette og Lene: 

 
 
 
 

Lene var på lokal løndannelse og fik nogle gode 
arbejdsredskaber med. Status ark i xl som alle kan 
bruge. Efterfølgende vil Lene have et oplæg med 
på TR møde. 
Mette var på MED linjen. Orienterede om skrives 
der hørringssvar sendes det til Hoved MED til 
drøftelse. Mette tager kontakt til de arbejdspladser 
der ikke har en TR repræsentant får en personlig 
kontakt. 
Rigtig god uddannelse og gode undervisere. 
Lene og Mette sender navn og tema på 
oplægsholderne til Jytte. 

h.  Organisering/hvervning:  a. Hvordan kan vi arbejde med organisering. 
Gruppe arbejde – (to grupper - laver plancher med 

forslag på. Grupperne bytter plancher og sætter ”gule” 
lapper på hinandens plancher. Grupperne arbejder videre 
med de indkomne forslag). 

b. Organisering på Sølund. 

a. Opsamling fra gruppearbejde: 
Arrangement folder når den er færdig, deles 
med TR. 
Et punkt med på PL møde, om hvervning, hvor 
pæd. sektor gerne vil stille sig til rådighed 
vedrørende et projekt for 
medlemsorganisering.. 



Facebook brug den. 
Arbejdspladsbesøg, personlig kontakt. 
Ønske - materiale til nyansatte, som TR kan 
dele ud eks visitkort, aktivitetsfolder, FOA 
hjælper. 

b. Vi afventer hvad et evt. projekt vil vise. Synes 
ikke organiseringen svare til de ressourcer og 
den indsats der har været brugt på Sølund, 
gennem de sidste par år. 

i.  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. Jytte begynder på uddannelse i næste uge. TR 
konferencen der er tilmeldt 74. Kim Barslund er 
indtrådt i Silkeborg kommunes byråd. 

b. Skanderborg: Faldende børnetal, 
omstrukturering. Budget udfordringer 
opsigelser.  
Silkeborg: Projekter kvalitetsudvikling på 
fritidstilbuddet og sygefraværet 

c.  Intet nyt    
d. Silkeborg: I gang med intro til 

dagplejeuddannelsen, ICDP og 
omstrukturering, Uddannelse. Projekt i Fårvang 
og Skægkær, tidelig opsporing.     

e.  Silkeborg: kommer flere og flere ting der er 
tidskrævende, tilsynsskemaer, barnet i 
centrum. Dagplejen ved ikke hvem der er  
deres pædagogiskleder, får ikke tilsyn, får ikke 
svar. Hvem skal de gå til? Kapacitetstilpasning 
og i andre områder ny ansættelser.   
Skanderborg: Ny leder er tiltrådt, glæder os til 
samarbejdet. Stordagplejen er kommet rigtig 
godt i gang, I Ry og Galten er udfordringen at 
finde dagplejer da der er mange børn 

f.  Referatet er sendt til bestyrelsen.    
     Bestyrelseskonference den 1.-2. september 

j.  Punkter til næste møde Punkter og hvem har oplægget til punktet? Afbud fra Gudrun til næste bestyrelsesmøde 
den19. oktober 
Budgetforslag 



Godkendelse af aktivitetsplan, inden 1. oktober 
sendes priser m.m. ind til Jytte fra 
arbejdsgrupperne.. Forslag til årshjul 
Forslag til mødeplan 
Opfølgning på hvervning 

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

 Indkaldelse  

 Mødets gang  

 etc. 

Godt med gruppearbejde, og mødet er på 
en anden form. 
Ordstyreren havde en svær opgave. 

l.  Eventuelt   Tilmeldinger til arrangementer, vi sender en rykker 
ud en måned før, hvis der mangler tilmeldinger.  

 
Med venlig hilsen 
Jytte og Aase 
 

 


