
Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, 
Mandag den 29. august kl. 8.30 – 15.30. 

Trekanten, Dalgasgade 24, 8600 Silkeborg 
 

 Emne: Uddybning af punkt Referat 

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

dag? 
f. Godkendelse af referat fra mødet den 20. maj. Bilag 1 
g. Den gode historie/dagens smil.  

a. Jytte orienterede om personalesituationen i huset. 
b. Tilstede: Tina skal gå kl. 13.45 

Afbud: ingen afbud. 
c. Jette.     
d. Mette.     
e. Godkendt. Vi SKAL slutte kl. 15 i dag, måske må vi udsætte nogle 

punkter. 
f. Ingen kommentarer. 
g. Jette fortæller om en oplevelse fra institutionen. 

2.  Forberedelse af 
møde med Trine 
Frengler: 

Trine er Socialdemokrat og er formand 
for Undervisnings- og Børneudvalget. 
 
 
 
 
 
 

Vi starter med forberedelsen. Bilag 3 
Der kan vi tage udgangspunkt i bilag 4 

Vi drøftede i overskrifter følgende med Trine: 

• Eksklusion af pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, når 
medarbejdere skal opkvalificeres til nye faglige tiltag, som ”At lære, at 
lære”, ”Evalueringskultur”, ”Nye lærerplaner” m.m. 

• Problematikken om det at forældre med børn i dagplejen føler sig 
”tvunget” til at flytte deres børn i vuggestue, for at være sikker på en 
plads i den børnehave, de ønsker. Vuggestuebørn er nemlig sikret 
børnehaveplads – det er dagplejebørn ikke. 

• Deltidsstillinger – lad os få alle der ønsker det op på fuld tid, nu hvor vi 
høre det boomer af børn i Skanderborg Kommune, og det bliver svært at 
følge med til at skaffe plads og personale nok. 

• Den pædagogiske assistent uddannelse – kan være svaret på at højne 
fagligheden i dagtilbuddene i Skanderborg Kommune. Allerede ansatte 
erfarne pædagogmedhjælpere kan uddannes på 42 uger. Vi drøftede 
”gamle/fastlåste” holdninger til uddannelsen og til lønnen. 

 

Evaluering af mødet med Trine Frengler: 
Formen på mødet med Trine fungerede godt. Vi fik givet Trine gode 
fortællinger og budskaber med hjem, som hun kan bruge i sit arbejde i 
Børne- og Undervisningsudvalget. 

3.  Budget: a. Vi har fået regnskabet for 01.01 – 31. 07 2019. Bilag 2 
b. Der er kommet et ønske om et arrangement med 

Annette Ravn. Se bilag 5 a-b-c    
 

a. Vi har et overskud fordi vores budgetterede udgift til TR-konferencen er 
en afdelingsudgift. Derfor har vi mulighed for at udbyde nogle 
ekstraarrangementer henover efteråret. 
Vi aftaler at afholde et ekstra arrangement med Lise Lotte Berg i 
Silkeborg, efter succesen fra arrangementet vi afholdt i Veng Borgerhus, 
Skanderborg i foråret. 



b. Vi aftaler også at prøve arrangementet med Anette Ravn – Kørekort til 
din krop - af i vores sektor. Vi udbyder 2 hold i Silkeborg og 2 hold i 
Skanderborg til efteråret.  

4.  LUU PÆD og AMU:  Punkter Jette, Lene og Jytte skal have med til næste 
møde om efteruddannelse for vores faggrupper. 
Er der særligt fokus i forhold til PAU og efteruddannelse? 

• Opmærksomhed på, at der bør fokus på at opkvalificere de 
nyuddannede pædagogiske assistenter i, hvordan man skriver 
ansøgninger (husk eksempelvis at tilrette navnet på den der skal 
modtage ansøgningen). Det må godt være lidt professionelt. 

• På EUV1 er der udfordringer i forhold til dem der får merit for fag. De 
går ofte glip af vigtige temaer i uddannelsesforløbet. 

• Spørge om, det er muligt at lave efteruddannelse i dokumentation. 

5.  Politisk: Hvad rør sig lokalpolitisk på pædagogisk sektors 
områder? 
I 2019 er Lene ansvarlig for punktet fra Skanderborg 
kommune. 
Christian er ansvarlig for punktet fra Silkeborg kommune  

a. Lene – det rør sig i Skanderborg kommune:  
Budgettet er det der rør sig allermest. Ingen ved noget som helst. HMU 
venter på at få et overblik. Budgetseminaret er sat til næste uge, men 
det afhænger af om, der er landet aftaler i KL. 
Der er gang i forhandlinger om en ny MED-aftale, men forhandlingerne 
er stoppet lige nu. Lisbeth Binderup ønsker en mere enkel aftale. 
Der er arrangeret et fællesmøde d. 11.9. for FOA/BUPL TR’er i 
daginstitutionerne. Søren Aalund kommer og drøfter budget. 
 

Christian – det rør sig i Silkeborg kommune:  
Christian viser et klip fra byrådsmødet i mandags fra pkt. 19, der handler 
om budgetsituationen. Situationen er at ældreområdet har et underskud 
på 56. mio. Det vil selvfølgelig få afsmittende virkning på andre områder. 
FOA var godt repræsenteret i byrådssalen. Underskuddet skal dækkes 
ved, de forskellige udvalg skal finde besparelser i forskellig 
størrelsesorden. Børneområdet skal bl.a. spare ca. 9 mio. 

6.  Evaluering af TR-
konferencen 
 

a. Stedet: 
b. Indhold: 
c. Formen: 
d. Værdien: 
e. Til Michael og Niklas: 

a. Jytte noterede bestyrelsens kommentarer. Der var overvejende positive 
tilbagemeldinger på alle punkterne. 
    

7.  Faglig festival på 
Konventum: 

Christian har deltaget på Faglig festival. 
Hvilke temaer, var i fokus på festivalen? 
Er der temaer og hvilke temaer skal vi arbejde med i 
sektorbestyrelsen? 

Der var gode debatter - bl.a. fremtidens fagbevægelse.  
Det var også givende at møde forbundsfolk, og høre om deres 
opmærksomhedspunkter. Blandt andet deltog forbundssekretær Helena 
Mikkelsen. 

8.  Forslag til: a. Årshjul. Bilag 6  
b. Mødeplan for bestyrelsen. Bilag 7 

a. Foreløbigt godkendt.  
b. Vi ændrede mødedatoen i februar fra d. 5. til 26. februar.      

9.  Aktivitetsplan for 
2020: 

Bilag 8  Vi udvælger mulige arrangementer blandt de forslag, vi har fået fra 
medlemmerne på generalforsamlingen i 2018:   
Januar - Farvel til brokkerøvene v/Connie Svendsen – Karen/Inger Lise 
Marts - Diagnose eller opdragelse v/Ann Elizabeth Knudsen –  



Bodil/Gudrun 
Maj - Sejltur i Silkeborg – Jytte 
Maj - Sejltur med Dagmar i Skanderborg – Lene/Tina 
August - Guidet travetur m/helstegt pattegris (Sletten) Lene/Inger Lise/Tina 
September - Industri museum i Horsens - Gudrun 
Oktober - Bøj fisken mens den er frisk – Torben Wiese - Christian 
Løbende: Kend din krop - Anette Ravn - Jytte 
Arbejdsgrupperne følger bestyrelsens køreplan for at lave arrangementer 
(undersøger pris, mulige datoer, sted osv.) for det enkelte arrangement og 
sender tilbud/forslag til Jytte senest d. 23. oktober.  

10.  Evaluering af 
arrangementer: 

a. Fisketur. 
 

a. Det var et rigtig fint arrangement. Familierne hyggede sig på tæpper 
med medbragt mad. God stemning. 
Det kostede kun 3.000 kr. - så vi kan godt overveje at gentage succesen 
en anden gang.    

11.  Årsmøde  Kim Henriksen har indmeldt sit kandidatur til 
formandsposten. Bilag  

Vi drøftede kort situationen. 

12.  Punkter til næste 
møde: 

Punkter og hvem har oplægget til punktet? • Det er et ønske, at vi starter med at sætte tid på dagsordenen, og så 
prioritere punkterne derefter. 

• Evaluere punktet ”politisk”. Hvordan har det været at arbejde 
m/punktet v/Lene/Christian. 

• Highlights fra årsmøde og kongres. 

13.  Evaluering af dagen:  Det har været en lidt anderledes dag. Vi har haft besøg af en politiker. 
Dejligt vi er kommet i gang med den opgave. 
Det var en effektiv dag. 

14.  Eventuelt:   

 
Med venlig hilsen 
Jytte og Mette 


