
Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, 
Mandag den 22. august 2016. 

 

 
REFERAT  

 Emne: Uddybning af punkt Referat 

1.  
   
 

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

bruges i dag? 
f. Godkendelse af referat fra mødet den 17. 

maj - Bilag 1 
g. Den gode historie/dagens smil.  

a. Velkomst ved Jytte  
b. Tilstede: Inger Lise, Mette, Bo, Karen, Tina går kl. 14, 

Bodil, Gudrun, Lene kom til punkt 2, Jytte og Aase.  
Afbud fra Helle  

c. Karen   
d. Aase   
e. Godkendt 
f. Godkendt 
g. Jytte og Mette fortalte dagens historie 

2.  Budget: 
 

a. Opgørelse over forbrug indtil videre i 2016 – 
Bilag 2.     

b. Overslag over forbrug for resten af året – og 
eventuelle ekstra arrangementer Bilag 3. 

a. Jytte gennemgik bilagene 2 og 3     
b. Debat om to arrangementer, Københavnertur bliver 

foråret 2017 og besøg Horsens fængsel gange 2, lig 4 
omvisninger.  
Vi drøftede, om vi skal have oplægsholder til bestyrelse 
konferencen og underholdning til generalforsamlingen. 

c. Hvad gør vi ved frafald til vores arrangementer? Jytte 
undersøger om det er muligt at sende en reminder ud til 
de tilmeldte, evt. få noget med i nyhedsbrevet. 

3.  Generalforsamling: a. Godkendelse af materialet – Bilag 4. 
b. Gennemgang af beretningen – Bilag følger 

efter sommerferien. 
c. Skal vi have oplægsholder? 

a. Bilag 4 er godkendt. Valg til bestyrelsen. 
b. Jytte omdelte udkastet til beretningen, og der blev en 

kort læsepause. Materialet blev drøftet og de 
kommentar der fremkom, tilføjer Jytte. Den tilrettede 
beretning bliver sendt med til næste bestyrelsesmøde. 

c. Oplægsholder; Jytte undersøger om, Sanne 
Søndergaard standup komiker kan – Sanne taler om 
mobning. Til kaffen, lagkage i anledningen af 
dagplejens 50 års jubilæum. 

d. Bestyrelsessammensætningen blev drøftet. Skal vi 
blive ved med at have faggruppeopdelingen? Når vores 
medlemmer fra Kost- service sektoren skal have en 
plads, så skal vi afvikle en plads fra en anden 



faggruppe. Bestyrelsen tænker over det til næste møde 
den 4. oktober. 

4.  Bestyrelses 
konference 2016 

Temaer: 
a. Dag 1: mål og visioner, Strategi for de 2 

næste år, medlemsundersøgelsen, 
kommende aktiviteter.  

b. Dag 2: bestyrelsesmøde. 

a. Strategi for sektorbestyrelsens arbejde de næste to år, 
mål og målsætning. Jytte laver en dagsorden og proces 
for dag 1.  

b. Dag 2 er bestyrelsesmøde.      

5.  Kongres materiale a. Hvis vi har modtaget det. a. Kongres materialet er ikke sendt ud endnu. 
Kampvalg på årsmødet til formand og næstformands 
posten i pædagogisk sektor. 

6.  TR Konference 2017 a. Sted 
c. Temaer: Den relations bevidste TR. 

a. Fuglsøcentret er reserveret. 
b. Der er indgået aftale med Michael Juhl Fedders og 

Merete Hessel. 

7.  Skanderborg 
kommunes 
handlekatalog –  
Bilag 5 

a. PAU elever 
b. Dagplejen 
c. Daginstitutioner. 
Under MED er der nævnt en forventet 
effektivisering på 500.000 kr.??????  
For slet ikke at nævne midler til børn med 
særlige behov - borgere på kontanthjælp - 
sygedagpenge og revalidering - ældreområdet 
osv…….. 

I handlekataloget er der lagt op til:  
a. At kommunen lukker helt for ansættelse, af elever til 

pædagogisk assistent – hvordan hænger det sammen 
med målet om at være uddannelses kommune?    

b. Tidligere overgang fra dagpleje til vuggestue. I de 
beskrevne konsekvenser belyses dagplejernes 
arbejdsmiljø OVERHOVEDET ikke. Det vil være et 
ekstra slid, altid kun at have helt små børn. 

c. Lene orienterede fra O - MED møde. Der skrives 
hørringsvar fra medarbejdersiden. Det belyses, hvad 
det gør ved arbejdsmiljøet. Der mangler beskrivelser af 
konsekvenserne for de forskellige forslag – både for 
ansatte og borgere. 

8.  Forberede 
aktivitetsplan for 2017. 

a. Dagplejens 50 års jubilæum 2016 marker vi 
det? Og hvis hvordan gør vi så? 

b. Aktiviteter for 2017 priser, sted. 
 

a. Vi marker det til generalforsamlingen, med lagkage. 
b. Alle arbejdsgrupper skal aflevere forslag til pris, dato 

og sted til næste bestyrelsesmøde. Helst inden, så 
Jytte kan lave et forslag til en årsplan. 
Temaer: 
Flygtningebørn - Lene og Inger Lise. 
Københavnertur - Mette og Aase. 
Sejltur – Jytte. 
Mobning Sanne Søndergaard standup komiker og 
Signe-Marie Paludan Bøgeskov, seniorrådgiver og 
projektleder i Red Barnet - Gudrun og Aase.  



     Primadonna Helle Degn – Mette.  
      Aros – Tina og Inger Lise. 

9.  Karen, Mette og Inger 
Lise fremlægger fra 
linjeuddannelsen 

 Karen: MED linjen. Skuffet over selve uddannelsen, der    
var ikke noget nyt, Sanne Nikolejsen havde deltagerne, 
hørt i afdelingen. Der var ikke hjælp til oplægget, da 
underviseren var væk hele dagen. 
Inger Lise MED linjen, Efterfølgende sendt punkt på MED 
møde og fået hjælp af Sanne Nikolejsen. Fået meget ud af 
linje uddannelsen 
Mette: Budget og styring. Hvordan få indflydelse på budget 
styring. Fra hoved MED til O-MED. Tema holde møde 
faseliter møder. 
Fælles oplægsholder 

10.  Punkter til næste 
møde: 

Punkter og hvem har oplægget til punktet? Sendes til afdelingen 

11.  Evaluering af dagen:  God ordstyrer, vi har været effektive et godt grundlag for 
videre arbejde. 
Værdifuldt vi kan tale om andre punkter end dem der er 
dagsorden sat. 

12.  Eventuelt:  Bodil og Gudrun står for ICDP i Silkeborg 

 
Referent 
Jytte og Aase 
 

 

 

 


