
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, 
Mandag den 20. august kl. 8.30 – 16. 

 
 

REFERAT 
 Emne: Uddybning af punkt Referat 

1.  Formalia: a. Velkomst  
b. Tilstede og afbud.  
c. Ordstyrer: Lene 
d. Referent: Mette  
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.   
b. Tilstede: 

Afbud: Karen – Vita suppleret ind. 
c. Lene.  
d. Mette.     
e. Godkendt. 
f. Godkendt. 

2.  Budget: Bilag 2 Vi havde en drøftelse om Barndommens Gade konferencen. Vi har 
tidligere talt om, at Jytte, Mette, Lene og Jette kunne deltage i 
konferencen. Det ser ud til vi får brugt hele budgettet i år og denne 
konference vil ca. koste 5000- 6000 kr. pr. deltager inkl. overnatning 
og transport. Konferencen varer 2½ dag. Beslutning: Vi deltager ikke i 
år. 

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

Vi talte om de gode AMU-kurser/uddannelser, der er på SOSU-skolen 
for vores faggrupper. Vi skal minde tillidsrepræsentanterne om, de 
skal orientere sig på SOSU-skolens hjemmeside og oplyse deres 
kolleger om mulighederne. 

4.  Generalforsamling: a. Masterplan – Bilag 3 
b. Materiale til udsendelse – Bilag 4 

a. Vi mangler billedmateriale til generalforsamlingsfolderen. Vi er 
udfordret af persondataforordningens skærpede regler, der siger 
at offentliggørelse af billeder af personer ALTID kræver samtykke. 
Trykkeren vil have originale billeder. 
Lene vil tage billeder af nogle flotte farverige børnetegninger, som 
evt. kan bruges. Bo kigger efter et situationsbillede fra hans 
arbejdsplads. Vi kan også tage et billede af bestyrelsen og bruger 
det. Jytte skal have materialet i denne uge.   

b. Inger Lise og Tina, forsøger at finde en pædagogisk leder fra 
Skanderborg der kunne tænke sig at stille op til bestyrelsen + en 
suppleant. Gudrun og Bodil, skal forsøge at finde en af deres 



 
 

kolleger der kunne have lyst til at stille op til suppleantposten, da 
Eva Rand ikke genopstiller. 
På næste bestyrelsesmøde, skal vi have helt styr på indholdet i 
beretningen. I dag har vi drøftet og tilpasset overskrifterne, der 
skal stå i indkaldelsen.   
Sektorens fremtidige arbejde: 
Vi har før talt om at få inviteret politikere ind til dialog på vores 
bestyrelsesmøde. Den idé holder vi fast i og vi tager fat på 
opgaven på vores kommende bestyrelseskonference, hvor vi laver 
en handleplan. 
Vi talte om, hvordan vi kunne åbne op for medlemmernes 
oplevelse af indflydelse på sektorens fremtidige arbejde. Vi vil 
prøve at lave ”skemaer/plancher” med overskrifterne på 
afdelingens politiske mål, hvorpå medlemmerne kan give os 
inspiration til, hvordan vi i sektoren kan arbejde med det de 
kommende år. Jytte og Mette laver et udkast til, hvordan det kan 
se ud til næste bestyrelsesmøde. 

5.  Medlemsarrangementer: Hvor langt er vi?  

6.  TR konferencen 2019 a. Emner. 
b. Konsulenter. 
c. Sted. 
d. Tidspunkt. 

Jytte og Lone skulle have haft et møde med Michael Juhl Fedders før 
sommerferien for at drøfte mulige temaer, som kunne bygge ovenpå 
den læring vi har givet TR’erne på tidligere konferencer, så vi bevarer 
den røde tråd. Mødet blev aflyst, og de har en ny aftale med ham i 
efteråret. 
Et bud på tema kunne være ”Min rolle som TR”. 
Andre bud er velkomne. Gudrun nævner et oplæg, hun har hørt om 
”paradoksledelse”, som hun tænker kunne være relevant i TR-
sammenhæng. Gudrun finder ud af, hvad han hedder og sender det til 
Jytte. 
Vi ved ikke endnu om, vi skal holde TR konferencen i slut forår eller i 
efteråret, nu hvor afdelingens TR konference i 2018 er flyttet til sidst i 
oktober. 

7.  Dagplejens 
Landskonference: 

Er der særlige fokusområder/temaer, vi kan arbejde med 
i bestyrelsen? 

De styrkede lærerplaner fyldte meget på konferencen. Vi forpligter 
hinanden i bestyrelsen på, at hvis vi under implementeringen i 
kommunerne, ser der kommer relevante politiske vinkler på, så 
bringer vi det ind i bestyrelsen. 



 
 

8.  Evaluering af 
referatformen. 

  Vi fortsætter som nu, hvor Mette er referent. Mette siger til, hvis hun 
på et tidspunkt gerne vil, at vi finder en anden fordeling.  

9.  Punkter til næste møde: Punkter og hvem har oplægget til punktet? Udkast til ”skema/plancher” med afdelingens politiske mål – til brug 
på generalforsamlingen (Jytte/Mette). 
Hvordan er det gået med lønforhandlingerne for vores faggrupper? 

10.  Evaluering af dagen:  Vi evaluere dagen på næste bestyrelsesmøde. 

11.  Eventuelt:   

 
Med venlig hilsen 
Jytte og Mette 
 


