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Tirsdag den 17. maj 2016 

 

 
Referat  

 Emne: Uddybning af punkt Referat 

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

bruges i dag? 
f. Godkendelse af referat fra mødet den 23. 

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

a. Velkomst ved Jytte, vi slutter senest 15.15. da vi skal 
på sejltur med afdelingens TR forbundsformand Dennis 
Kristensen. 

b. Tilstede: Tina, Gudrun, Bo, Inger Lise, Lene, Karen går 
kl. 13.45, Mette, Helle, Bodil, Jytte og Aase 

c. Tina  
d. Aase    
e. Punkt 2 flyttes til efter punkt 5. 
f. Godkendt  
g. 12. maj Skanderborg og Silkeborg blev evalueret. 

Gudrun fortalte en sød historie. 

2.  Orientering om 
pædagogisk assistent 
uddannelsen sm 
rotationsprojekt 

Per kommer og fortæller om samarbejdet med 
Silkeborg og Skanderborg kommune. 
Der skal være info møde for 
pædagogmedhjælper og omsorgsmedhjælper. 

Per orienterede om fusionsplaner mellem SOSU skolerne i 
Aarhus og Silkeborg. Der er sendt en presse meddelelse 
ud. 
Informerede om en model for Pædagogisk assistent 
uddannelse i Silkeborg og Skanderborg kommune.  
Info møde den 23. maj i Skanderborg for 
pædagogmedhjælperne. 

3.  Budget og regnskab Mulige arrangementer til efteråret.     
a. Aktiviteter 
b. TR konference 2017  

a. Temaaftener i foråret, ikke så dyrt som budgetteret, 
derfor er der budget til sejltur og endnu et arrangement 
i efteråret. Jytte arrangerer en sejltur til efteråret. 
Besøg fængsel i Horsens i november mellem 
generalforsamlingen og bestyrelseskonferencen, 
arbejdsgruppe Lene, Gudrund og Aase. 
Lene undersøger kreativ med Line Frøslev til 2017. 
Evt. Københavnertur i 2017. 
Alle overvej ideer, undersøg priser til arrangementer til 
2017. 

b. Der er aftalt møde med Michael Fedders fra 



Kompetence- & konfliktinstituttet og Lone Smedegaard 
formand for SOSU sektoren og Jytte ang. tema til en 
fælles TR konference for de to sektorer i efteråret 2017. 
Jytte omdelte bilaget med udkast til tema - Den 
relations bevidste TR. Som vi arbejder videre med. 

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

b. Hvordan bliver vores medlemmer orienteret 
om hvilke kursuse der udbydes? 

a. Sende ind til Jytte og Lene, hvis i hører, ønsker om 
efteruddannelse.  

b. Kan findes på SoSu skolernes hjemmeside. Skolens 
kurser bliver ikke sendt ud til institutionerne. 

 

5.  Generalforsamling a. Masterplan 
b. Brainstorm med overskrifter til beretning. 

a. Medborgerhuset er bestilt, Jytte bestiller buffet og kaffe   
Masterplan gennemgået og tilrettes, og sendes 
sammen med referatet. 
Tina, Jytte og Aase finder nogle nye billeder til 
folderen. De godkendes over mail. 
Undersøger vedtægter til valg, faggruppeopdelt. 
Til beretningen: Ok 15 fra ufaglært til faglært, 
Bestyrelseskonference årshjul 
Besparelser på SFO Silkeborg, Skolestruktur 
Silkeborg, Budget 2017, Oprettes vuggestuer i 
Skanderborg, Privatdagpleje og institutioner. 
Dagplejeuddannelsen. 
Sektorens aktiviteter og deltager-tilmeldinger. 
Sammenlægning af dagtilbud. 
Ny struktur handicap og psykiatri i Silkeborg. 
Politianmeldelse og vold 
Arbejdsmiljøet, alene arbejde, en nattevagt dækker 
flere huse.  
Til Fremtidig arbejde: 
Sætte fokus på lokal løndannelse 
Medlemsundersøgelsen, arbejdspladsbesøg, 
organisering. 
Arbejdsmiljø 
Arrangementer, evt. gruppe arbejde på 
generalforsamlingen. 
OK 2018 ufaglært til faglært      



6.  Faggruppe 
Landsmøderne 

Hvilke temaer blev der arbejdet med, og hvilke 
temaer skal vi arbejde med i bestyrelsen? 
a. Pædagogmedhjælpere og pædagogiske 

assistenter ved Lene. 
b. Dagplejere ved Karen, Tina og Inger Lise. 
c. Pædagogiske ledere i dagplejen ved Gudrun 

(opsamling med fra dagpleje lederne). 
d. Omsorgs- og pædagogmedhjælpere og 

pædagogiske assistenter ved Bo. 

a. Fra ufaglært til faglært. Undersøgelse sammen med 
kommunerne og FOA pædagogisksektor, Pædagogiske 
assistenters brug af kompetencer efter endt 
uddannelse, anerkendelse af uddannelsen.  
Oplæg, lige børn leger bedst, undersøgelse fra Bureau 
2000,vedrørende ulighed og en undersøgelse om 
forbruget af ritalin.  

b. Tegn til tale, læringsrummet i legestuerne, ufaglært til 
faglært. Facebook siden med fokus på fagligheden. 
Ordkort. 

c. Undersøgelse af hvorfor vælge dagplejen, tidelig 
opstart, gæsteplejen, dagplejens rolle/opgave, de 
mange titler faggruppen har. Oplæg om robusthed 
Hvordan få plads i kommunernes MED udvalg, når 
antallet af ansatte falder. 

d. Ufaglært til faglært, ret og pligt til uddannelse. 
Risikovurdering, vold og voldsanmeldelser.  
Fælles oplægget, skal ansøger til job screenes?  
Emner til kommende faggruppemøder, ønskes og 
sendes til fagligudvalg. 

7.  Godkende 
bestyrelseskonference: 

a. Sted 
b. Temaer 

a. Vandrehjemmet i Skanderborg 
b. Dag 1 mål og visioner, Strategi for de 2 næste år, 

medlemsundersøgelsen, Kommende aktiviteter. 
Drøftelse af bestyrelsessammensætningen og 
faggruppe opdelte valg. 
Dag 2 bestyrelsesmøde. 

8.  Opfølgnings aften på 
FOAs medlemsmøde 
med dagplejerne i 
Silkeborg kommune. 

 Jytte har været inviteret til møde med Kirsten Hessellund, 
Jeannette Slot og John Gejl ang. planlægningen af 
opfølgningsmødet. 
Opfølgningsmødet blev afholdt den 2. maj. 
Ledelsen i dagplejen ville gerne stå for mødet, og Jytte 
skulle komme med en opsamling fra FOAs medlemsmøde. 
Derefter tog ledelsen over på processen for mødet. 

9.  Forslag til 
aktivitetsplan: 

a. Forslag udvælges. 
b. Arbejdsgrupper nedsættes. 

Udsættes overvej hvilke aktiviteter og find priser til 
bestyrelsesmødet i oktober. 
Forslag til aktiviteter: Dorthe Birkemose, Kreativ Lene 



Frøslev, AROS 
 

10.  Udpegning af 
suppleant til 
forbrugergruppen i 
PenSam 

Da vi i vores valg kreds - Valgkreds 17 
Silkeborg-Skanderborg – ikke havde en 
kandidat til suppleant for Karen Munk Andersen, 
der blev valgt, skal vi i bestyrelsen udpegen en 
suppleant. 
Vi skal hurtigst muligt kontakte Birgitte 
Rasmussen i forbundet med oplysninger om: 
navn - cpr.nr. – adresse – valgkredsnummer – 
mailadresse - mobil-/telefonnummer. 
Der er afholdt et fælles forbrugergruppemøde 
den 14.04.2016 på Hotel Nyborg Strand. 
Det kunne vi ikke nå at udpege til, da vi ikke 
havde bestyrelsesmøde før. 

Bestyrelsen peger på: 
Lene Rasmussen, som suppleant for Karen, Jytte 
indberetter til Birgitte Rasmussen. 

11.  Det videre arbejde 
med vores 
medlemsundersøgelse 

a. Hvilke emner vi kan arbejde videre med i 
bestyrelsen? 

Punktet er på til afdelingens TR konferencen, så vi tager 
punktet op til næste møde 

12.   a. Opfølgning på nyhedsbrev til SFO ved Mette 
og Lene 

b. Opfølgning på møde med politikker i 
Skanderborg ved Jytte 

c. Skolestruktur/budget i Silkeborg 

a. Har været enkelte henvendelser til FTR og sektoren, 
vedrørende løn, stillings størrelse. Timer. Mette samler 
op med TR til næste Tr møde. 

b. Har ikke været møde. 
c. Har været dialogmøde med Børne- & Unge udvalget og 

skolechefen. 

13.  Punkter til næste 
møde: 

Punkter og hvem har oplægget til punktet? Bestyrelsesmedlemmerne medbringer forslag til aktiviteter 
for 2017 med priser. 
TR konferencen  
Medlemsundersøgelsen 
Kongresmaterialet 

14.  Hvilken værdi har 
dagens møde haft: 

 Det var værdifuldt, at Per var inviteret med og kunne give 
informationer fra SOSU skolen og PAU uddannelsen.  
Temadrøftelser vil vi overveje. 
Givtig at høre fra de forskellige faggrupper 
Tak til Jytte der har bagt boller og kage til os, smagte 
dejligt. 

15.  Eventuelt:   



Referent Aase – med supplement fra Jytte  


