
Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, 
10. december 2015 kl.  

Referat  

 Emne: Uddybning af punkt Referat 

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

bruges i dag? 
f. Godkendelse af referat fra mødet den 19. 

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

a. Velkomst ved Jytte. Pebernødder til 
bestyrelsesmedlemmerne, som uddeles på 
banegården i Silkeborg og Skanderborg fredag 
den 11-12 for at markere FOAs 
ulighedskampagne.  
Dækkeserviet ”bestyrelsen” tegnet af Mik 
*Schack ved Gudrun.  

b. Afbud fra Bodil, Karen og Bo – suppleant 
Anette og Vita deltager. Chris blev indkaldt med 
kort varsel 

c. Mette 
d. Aase. 
e. Godkendt    
f. Godkendt 
g. Ingen gode historier i dag. 

2.  Budget: 
 

a. Regnskab for 2015.      
b. Godkendelse af budget for 2016. Bilag 2 

a. Bilag til refusion fra 2015 Skal sendes ind 
senest 16. januar 2016, for vi i FOA kan afslutte 
regnskabet for 2015. Endeligt sektorregnskab 
fremlægges på bestyrelsesmødet den 23. 
februar. 

b. Budget 2016 fremlægges med et underskud på 
16.000 kr. hvor kan vi nedbringe udgifterne, så 
budgettet går i 0? 
Bestyrelseskonferencen: evt. spare overnatning 
og konsulent, Jytte og Aase udarbejder et 
oplæg, der fremlægges og godkendes på 
næste møde. 
Budgetposterne tilrettes, så vi ikke går ud med 
et budgetteret underskud. 

3.  Evaluering af 
Københavnerturen: 

 Rigtig god tur, mange positive tilbagemeldinger. 
Overveje om det skal være en lørdag,. Evt. i 2017. 
måske besøge arbejdermuseet og kvindemuseet. 

4.  Årshjul og mødeplan: a. Mødeplan for bestyrelsen 2016. Bilag 3 
b. Godkendelse af årshjul for 2016. Bilag 4 

a. August mødet slås sammen med oktober 
mødet og fastholder to dage til 



bestyrelseskonferencen i november. Herefter 
godkendt. Ny mødeplan sendes ud med 
referatet. 

b. Meget overskueligt med årshjulet. Medlems 
aktiviteter skrives ind i årshjulet.  

c. Medlemsaktivitet kulturelt arrangement onsdag 
i oktober, besøg Moesgård. 40 deltager pris 
7500 kr. 

5.  Vælge deltagere til 
aktiviteter i central 
sektor: 

a. Dagplejens Landskonference. 
b. Faggruppe Landsmøde. 
c. Årsmøde centralsektor. 

a. Inger Lise, Tina, Anette, Bodil, Gudrun, Vita og 
Aase. Jytte og Karen er med fra centralsektor   

b. Pædagogmedhjælper: Birgitte Naor fra 
specialområdet, Lene, og Michael  
Dagpleje leder – pædagogiske leder i 
dagplejen: Gudrun. 
Pædagogiske konsulenter:  
Dagplejerne: Tina og Ingerlise. Karen deltager 
fra fagligt udvalg, Jytte er med fra centralsektor 
Pædagog- og omsorgsmedhjælper og 
pædagogiske assistenter: Bestyrelsen peger på 
Bo.   

c. Karen og Jytte er med fra centralsektor. Mette 
og Aase er valgt og Tina er valgt som 
suppleant.     

6.  LUU AMU: 
 

Punkter Lene og Jytte skal have med til næste 
møde om efteruddannelse for vores faggrupper. 

Ønsker om efteruddannelse for vores faggrupper. 
Prøver at arbejde med noget ”Fra SFO til 
klasseledelse”. 
Tidelig skadet børn.  
Neopædagogik og autisme. 
Flygtningebørn 

7.  Udvikling i dagplejen 
Silkeborg kommune 
ved Gudrun 

 Uddannelse for leder ved MacMan Berg gennem 
FOA.  
Lederne får ICDP uddannelse. 
Dagsordenpunkter affødte en længere dialog om 
arbejdsmiljøet i dagplejen: 
Der er mange tiltag i dagplejen, og nogle 
dagplejere oplever, at ”det vælter ind” med 
opgaver – og de føler sig presset. Blandt andet 
tilsynsskema - beskrivelser af læreplaner – 



elektronisk dokumentation. Det opleves nogle 
steder, at man ikke kan få hjælp, da de 
pædagogiske ledere også er presset, så tiden er 
knap.  
Pædagogisk leder har tilsyn ved ca. 30 dagplejere.  

8.  Hvordan kan vi sætte 
fokus på 
arbejdsmiljøet/arbejds- 
vilkårene i SFO? 

v/Mette og Lene. 
 

Det opleves at arbejdsmiljøet er presset både i 
daginstitutionerne og i SFO/skoledelen. 
Forbundet har en temadag 11. april - Samarbejde 
om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne for 
tillidsvalgt – SPARK.  
Vi vil lave et særskilt nyhedsbrev til medlemmerne 
på SFO/Skole. Det laves i samarbejde med Lene 
og Mette og sektoren. 

9.  Punkter til næste møde: Punkter og hvem har oplægget til punktet? Regnskab for 2015 fremlægges. Budget 2016 
Hvordan afholdelser vi bestyrelses konferencen?  
Lederuddannelse ved MacMann Berg ved Bodil. 
Hvordan er det gået med at få valgt 
bestyrelsesmedlem blandt vores nye faggruppe fra 
kost- servicesektoren? 
Fremtidsdrøftelse af deltagerantal på Dagplejens 
landskonference. 

10.  Evaluering af dagen Hvilken værdi har bestyrelsesmødet haft i dag? Årsplan og være på forkant. Diskussioner om 
budget 
Gode snakke konstruktive, bakker op og støtter 
hinanden, har omsorg for hinandens områder. 
Hvordan går vi fra dialog til handling, har vi nået 
ved det vi har været igennem sammen. 

11.  Eventuelt   Landskonference 5. marts i Silkeborg, hvem 
deltager. 
Valg i PenSam Husk at stemme 
International Børnesolidaritet, kan støttes 
individuel. Vi støtter fra sektoren, Jytte læste takke 
brev op, som vi fik efter indsamlingen ved 
generalforsamlingen. 

Referent Aase 
 

 


