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Tirsdag den 23. februar 2016 

 

 
Referat 

 Emne: Uddybning af punkt Referat 

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

bruges i dag? 
f. Godkendelse af referat fra mødet den 10. 

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

a. Velkomst ved Jytte. En kort præsentationsrunde. Hilsen 
fra international solidaritet, som vi er medlem af.  
Ulla orienterede om aflysning af 5.marts. Den 10. marts 
til Ålborg KL topmøde, bus fra Silkeborg kl. 6 tilmelding 
til FOA. 
Den 12. maj mødes foran rådhuset i de to kommuner, 
kan vi samle deltagere? 

b. Tilstede: Mette, Inger Lise, Bo indtil kl. 13, Lene, Karen, 
Bodil, Tina, Gudrun, Helle, Jytte og Aase. Da Michael 
er fratrådt sin stilling ved Skanderborg kommune, er 
Michael trådt ud af vores bestyrelse. Suppleant Helle 
Mette Jørgensen er indkaldt.    

c. Gudrun    
d. Aase     
e. Godkendt    
f. Godkendt 
g. Mette og Gudrun fortalte dagens smil/grin 

2.  Budget og regnskab: a. Bilag udleveres på mødet – og eftersendes 
efterfølgende.   

b. Drøftelse af antal deltagere på Dagplejens 
Landskonference i fremtiden. 

a. Jytte gennemgik budget 2016 
b. Vi havde en drøftelse af antal deltager, sektoren betaler 

for til konferencen. Vi vil se på vores budget i 2017 og 
være opmærksomme på, hvor mange de to kommuner 
sender med på konferencen. Reduceres antallet af 
deltager, kunne en løsning være vi må have en 
fordeling og skiftes til bestyrelsesmedlemmerne tager 
afsted. 
Jette Schulze er valgt til faggruppelandsmødet i stedet 
for Michael.     

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

Mette har sendt forskellige ideer ind til kursus. Hvordan 
bliver vores medlemmer orienteret om hvilke kursuse der 
udbydes? Det undersøges til næste møde. 



4.  Evaluering af fælles 
bestyrelsesmøde 

a. Hvilken værdi havde mødet 
b. Det videre arbejde med 

medlemsundersøgelsen 

a. Havde stor værdi og god måde undersøgelsen blev 
fremlagt og formidlet på. Finder nogle emner vi kan 
arbejde videre med i bestyrelsen.  

b. Gennemgås på afdelingens TR konferencen.   

5.  Sektorens indsats i 
2016 

a. Organisering 
b. arbejdspladsbesøg 

a. Opmærksomme på nyansatte, der vi har flest ikke 
organiseret. De er ikke blevet spurgt om medlemskab. 

b. Et ønske fra medlemsundersøgelsen at FOA kommer 
på besøg. Sektoren vil gerne vide, hvor der er ansat 
husassistenter. Datoer for arbejdspladsbesøg sendt til 
TR, vi vil gerne have en tilbagemelding på hvilken dag 
det passer bedst.   

6.  Generalforsamling  
3. november 2016 

a. Masterplan. Bilag 2 
b. Sted. 
c. Tema/foredrag/underholdning. 

a. Masterplanen gennemgået og tilrettes med de 
ændringer der fremkom. 

b. Holdes på medborgerhuset Silkeborg, hvis der er ledigt.   
c. Vi går alle i tænkeboks med gode ideer (billige) til 

underholdningen.  

7.  Dagpleje 
pædagogernes 
årsmøde 

Oplæg v/ Bodil og Gudrun Tilmeldingen for deltagerne til konferencen var kompliceret. 
Gudrun og Bodil gav et oplæg fra konferencen, hvor 
temaet var ledelse, hjerte og relationer. God ledelse 
udspringer af relationer. 

8.  Leder uddannelsen 
med Mac MannBerg 

Oplæg ved Bodil  Bodil gav oplæg fra lederuddannelsen, som er arrangeret 
af FOA. Arbejdede med, hvad er vi her for 51/49. Hvordan 
ansætter vi, personligt lederskab. 

9.  Bestyrelseskonference a. Sted 
b. Emner 

a. Inger Lise og Lene undersøger sted og priser   
b. Ideer til temaer: Velfærd, medlems undersøgelsen, 

femtidens arbejde 2 år frem, valgstruktur til bestyrelsen, 
hvordan skaffer vi flere medlemmer, OK 18 – 
uddannelse. Medlemsarrangementer/arbejdesgrupper.   

10.  Møde med politiker Oplægget fra arbejdsgruppen – bilag 3 Arbejdsgruppen Mette og Gudrun. 
Ideer til emner vi gerne vil tale med politikerne om: hvad vil 
i med dagplejen/ SFO/uddannede pædagogiske 
assistenter?  
De spørgsmål, der blev arbejdet med i grupperne fra TR 
gruppen fra daginstitutionerne, vil Jytte sende ud. 
Jytte tage kontakt til Frans Ficher i Skanderborg, for at 
aftale et møde med bestyrelsen. 

11.  Hvem deltager på I Silkeborg skal der mødes ind før for at lave Mette, Karen og Gudrun hjælper i Silkeborg de 3 dage i 



aftenmøderne i 2016? kaffe og stille kage frem – der skal efter mødet 
ryddes op..   

foråret. Gudrun og Bodil tager det den 5. september, skal 
være her ca. 17.30 

12.  Lokal aftaler Hvordan arbejder sektoren, når der ønskes en 
lokalaftale i forbindelse med f.eks. 
arbejdstidsaftaler/11-timers reglen. 
v/ Aase. 

Drøftelse af de lokalaftaler vi har og vores overvejelser for 
at indgå aftalerne, som arbejdsmiljøloven og sker der fej på 
arbejdspladsen. 
 

13.  Dagplejen i 
Skanderborg  
v/ Tina og Inger Lise 
og Jytte 

Forskellige spareforslag har været drøftet i 
Undervisnings- og børneudvalget – der nu har 
sendt udvalgte punkter videre til forvaltningen 
for videre analyse. 

Jytte orientererede om notat vedrørende spareforslag der 
skal drøftet på udvalgsmøde i marts måned. 
Per Brobæk Madsen og Jytte har torsdag den 25. februar 
møde med Anni Noes og John Simonsen ang. notatet.   

14.  Dagplejen i Silkeborg 
kommune 
v/ Karen og Jytte 

På baggrund af henvendelser fra dagplejerne, 
har der været afholdt medlemsmøde. 
Der deltog 195 dagplejere. 
I øjeblikket er der gang i at sammenskrive det 
materiale, der blev udarbejdet på 
medlemsmødet. 
Efterfølgende skal der være et fælles møde med 
hele dagplejen, hvor de temaer, dagplejerne var 
optaget af på første medlemsmøde kan 
præsenteres for lederne. 

Jytte og Karen orienterede fra medlemsmøde og 
opfølgning fra medlemsmødet. 
Der sammenskrives på livet løs fra medlemsmødet. 
Møde med ledelsen ikke planlage endnu. Vil gerne 
dagplejen få italesat deres løsningsforslag til ledelsen.  

15.  Punkter til næste 
møde: 

Punkter og hvem har oplægget til punktet? Opfølgning på nyhedsbrev til SFO’en ved Mette og Lene 
Bestyrelseskonferencen. 
Opfølgning på møde med politikker i Skanderborg 
Skolestruktur/budget i Silkeborg 

16.  Hvilken værdi har 
dagens møde haft? 

 Gik ganske fint uden ordstyrer, ved tema diskussionerne. 
Sparret på tværs og kende de forskellige faggrupper. 
Ulla deltog i mødet, vi er nød til at gøre noget. 
Bodil og Gudrun tager et af dagsordenspunkterne på 
næste bestyrelsesmøde, hvor vi skal bruge metoden 
struktureret dialog. Gudrun laver dækkeservietter. 

17.  Eventuelt:  Tak for i dag  

 
Referent Aase 
 


