
Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor 
Tirsdag den 4. oktober  

 

REFERAT  

 Emne: Uddybning af punkt Referat 

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

bruges i dag? 
f. Godkendelse af referat fra mødet den 22. 

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

a. Velkomst ved Jytte   
b. Bodil, Tina, Gudrund, Inger Lise, Karen, Lene, Mette. 

Afbud fra Helle, suppleant Maria kunne ikke deltage, og 
Bo - Chris blev suppleret ind.   

c. Bodil.    
d. Aase.     
e. Godkendt    
f. Lene havde en ændring til punkt 7. Der skal stå område 

MED. Karen var til stede på bestyrelsesmødet, hvilket 
ikke stod i referatet. 

g. Chris fortalte dagens historie.  

2.  Budget: 
 

a. Opgørelse over forbrug i 2016 Bilag 2    
b. Budget forslag til 2017 Bilag 3     
c. Medlemsaktiviteter – hvor langt er 

arbejdsgrupperne? Aktivitetsplanen skal 
godkendes på næste bestyrelsesmøde. 

a. Jytte gennemgik sektorens forbrug i 2016. Kommer 
muligvis ud med et lille overskud, alt efter hvad 
forbruget bliver på de planlagte aktiviteter og 
generalforsamlingen.    

b. Jytte gennemgik forslag til budget 2017. Efterfølgende 
blev det drøftet. Jytte vender i PL om, vi i bestyrelsen 
må sende de pædagogiske ledere fra dagplejen, der 
sidder i sektorbestyrelsen, til lederkonference. 
Det er uklart om der har været afholdt årsmøde for 
dagplejepædagogerne i 2016.    

c. Aktiviteter i 2017:  
o Hjælp til flygtningebørn den 11. og 25. januar. 
o Københavnertur: egenbetaling på 200 kr. besøg 

arbejdermuseet og en daginstitution, lørdag 
16.september. 

o Sejltur i maj.  
o Mobning: standup - kaffe, kage to aftener i februar. 
o Primadonna ledelse 2 aftener i november, Helle 

Hegn.   
o Aros: onsdag 29. marts. 



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

Da SOSU skolerne i Århus og Silkeborg er fusioneret, skal 
der laves nye LUU (Lokalt Uddannelses Udvalg) og 
forretningsorden til disse udvalg. Skolen indkalder 
nuværende LUU til et sammenlægningsmøde. 
Emner til AMU: flygtningebørn, inklusion. 

4.  Generalforsamling: Godkender beretningen. Bilag 4 Bilag til beretning omdelt og tilrettet.  
o Bestyrelsen møder ind kl. 17 og fordeler opgaverne på 

selve aftenen.  
o Da dagplejen i Silkeborg kommune har 50 års 

jubilæum, så er der lagkage til kaffen.  
o Valg: kandidater til bestyrelsen kan opstiller på selve 

generalforsamlingen.  
o Sang med Jeppe Aakjær?  
o Underholdning med Det kommende teater.  

”Helt udenfor” med Søren Zacho Ruby 

5.  2 dages 
bestyrelsesmøde: 

 o Det er besluttet i afdelingen, at vi efter en 
generalforsamling kan afholde et todages 
bestyrelsesmøde, hvor vi drøfter mål, visioner og 
særlige opgaver for den kommende 
generalforsamlingsperiode.   

o Pædagogisk sektors todages bestyrelsesmøde er i år 
den 29. og 30. november. 

6.  Kongres materiale  Kongres materiale er ikke udsendt endnu.  
Der er arrangeret overnatning til kongres delegerede. 
Kandidater til forbunds sekretær afholder 
præsentationsmøde den aften sektoren har 
generalforsamling. De kongres delegerede deltager i 
Kolding den 13. oktober og tilmelder sig selv, og arrangere 
samkørsel.  

7.  FOA s 
medlemsundersøgelse 

 Afdelingen har ikke besluttet/informeret, hvordan der 
arbejdes videre med medlemsundersøgelsen. 

8.  Forslag til årshjul 2017 Bilag 5 Vedtaget uden kommentar. Et rigtig godt arbejdsredskab 

9.  Forslag til mødedatoer 
i 2017 

Bilag 6 Godkendes på næste bestyrelsesmøde i november. 

10.  Punkter til næste 
møde: 

Punkter og hvem har oplægget til punktet? a. Medlemsaktiviteter – arbejdsgruppernes oplæg skal 
godkendes, så vi kan lave en aktivitetsplan til 
udsendelse. 



b. FOA’s medlemsundersøgelse: inviterer Ulla med på 
næste bestyrelsesmøde for at drøfte, hvordan der 
arbejdes videre med undersøgelsen.   

c. Mødeplan for bestyrelsesmøder i 2017 skal godkendes. 
d. Bestyrelsessammensætning og suppleanters 

deltagelse i bestyrelsesmøder skal drøftes. 

11.  Evaluering af dagen:  Effektivt møde, arbejdsgrupperne har været velforberedte. 
En drøftelse af suppleanters deltagelse i 
bestyrelsesmøderne. 

12.  Eventuelt:  Jytte orienterede sektorbestyrelsen om 
ombygningsplanerne af FOA huset. Afdelingsbestyrelsen 
har besluttet, der skal arbejdes videre med ombygningen.  
Karen orienterede om hørring vedrørende private 
børnepasser.  

 
Med venlig hilsen 
Jytte og Aase 
 

 

 


