
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, 
26. februar 2020 kl. 8.30 – 15.30 

Trekanten i FOA Huset, Dalgasgade  
 
Kære alle! 
Så skal vi afholde årets første bestyrelsesmøde. 
Når vi mødes, er der kaffe/te og morgenbrød. Der er bestilt frokost til kl. 12.  
 

REFERAT 
 Emne: Uddybning af punkt Referat 

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

dag? 
f. Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 

2019 Bilag 1 
g. Den gode historie/dagens smil.  

a.   
b. Afbud:  Bo og Tina. Chris deltog fra kl. 11.30. 
c. Bodil.    
d. Mette      
e. Godkendt 
f. Godkendt 
g. Christian fortæller en historie fra et besøg på hans gamle 

arbejdsplads. 

2.  Budget: Hvem sender kommunerne/arbejdsgiverne til Dagplejens 
Landskonference?    

Skanderborg Kommune sender 2 dagplejere og 2 ledere fra MED-
udvalget afsted til Landskonferencen. Silkeborg Kommune sender hele 
MED-udvalget afsted.  

3.  Orientering om FOA 
Silkeborg-Skanderborg: 

Ulla Gram kommer og giver bestyrelsen en orientering 
om FOA huset og hvordan vi skal arbejde med sektorens 
budget/økonomi i 2020. 

Ulla fortalte om FOA husets personale situation og hvordan vi pt. løser 
udfordringen med, at vi mangler personale i sekretariatet. 

4.  Per Brobæk på besøg: a. Evaluering på vores forløb for at få startet en hold 
PAU på EUV 1 op. 

b. Status på lokal løndannelse og næste step. 

a. Per beretter, at vi har fokuseret på to faggrupper 
(pædagogmedhjælperne og dagplejerne) i forhold til at få oplyst 
medlemmer om muligheden for at uddanne sig til pædagogisk 
assistent. Pædagogmedhjælperne har som den eneste faggruppe 
en overenskomstmæssig ret til at komme på uddannelse. 
Vi holdt TR-møder i de to kommuner, hvor FTR’erne havde fået 
trukket lister over, hvilke pædagogmedhjælpere på de enkelte 
arbejdspladser der kunne være potentielle at motivere til at søge 
på uddannelsen. TR’erne har så været ude at tale med deres 
kolleger, men det gav ikke ret mange tilmeldinger til uddannelsen, 
og det lykkes ikke at få oprettet et hold i Silkeborg. 
Vi bliver nødt til at finde en anden strategi. En idé kunne være, at 
vi trækker ansvaret hjem til FOA-Huset og organisere møder med 
medlemmerne sammen med TR eller FTR og får en god dialog 
med den enkelte ude på arbejdspladserne. 



Mht. dagplejerne afholdt TR og FOA medlemsmøder i både 
Silkeborg og Skanderborg. Her deltog en fra SOSU-skolen og 
fortalte om uddannelsen. Efterfølgende sendte vi spørgeskemaer 
ud til dagplejerne for at få et overblik over, hvor mange der 
påtænker at søge på uddannelsen. Med det overblik i hånden, kan 
vi gå i dialog med politikerne og dagplejelederne i de to 
kommuner om behovet for at få flere uddannelsespladser til 
dagplejerne. 
Omsorgs- og pædagogmedhjælperne er en lidt sværere faggruppe 
at få fat i. Vi vil dog gerne i dialog med Sølunds nye ledelse om 
uddannelsen. 
Per orienterede også om, at vi er i dialog med SOSU-skolen i 
forhold til et UP-date kursus til dem der har den pædagogiske 
grunduddannelse (PGU). 

b. Per har kontaktet de to kommuner i starten af december for at få 
dem til at sætte lønforhandlingsprocessen i gang, men de 
reagerer ikke så hurtigt, så vi er nu bagud i forhold til at nå det i 
forhold til de deadlines, der er. Vi arbejder på sagen og må 
muligvis bede om at få rykket på deadlines, hvis ikke det lykkes at 
lave forhåndsaftaleforbedringer, som vi i første omgang har 
besluttet at gå efter. Hvis det ikke lykkes, sætter vi i gang med 
individuelle forhandlinger for de enkelte faggrupper. 

5.  Generalforsamling Masterplan gennemgås. 
a. Stedet og forplejning. 
b. Underholdning. 
c. Billedmateriale til generalforsamlingsfolderen. 

Vi gennemgår masterplanen og beslutter herunder: 
a. Generalforsamlingen afholdes i år på Skanderborg Park, fordi vi 

ved de altid levere en god kvalitet. Vi beslutter at vi skal have 
buffet fra kl. 18. Æblekage til kaffen. 

b. Vi aftaler, at vi skal finde et musisk indslag til dette års 
generalforsamling. Jytte, Chris og Gudrun undersøger på 
mulighederne. 

c. Der foreslås at kigge på det materiale, vi har fra KL’s 
børnetopmøde om, der er billeder der kan bruges.  

6.  Politik: Hvad rør sig lokalpolitisk på pædagogisk sektors 
områder? 
Lene er ansvarlig for punktet fra Skanderborg kommune. 
Christian er ansvarlig for punktet fra Silkeborg kommune 

Lene – Skanderborg kommune:  
• Kommunen er udfordret af den store vækst de har. Der er en 

rigtig stor gruppe af ældre borgere og mange tilflyttere er 
børnefamilier. Selvom det på mange måder er godt for 
kommunen at vækste, er det også forbundet med store udgifter, 
når der skal udvides med pasningstilbud, skoler osv. Derfor skal 
der spares igen. 

• Der arbejdes på en ny skolestruktur og alt er i spil. Inden næste 
byrådsmøde skal der komme et løsningsforslag. 



• Skanderborg-modellen er i øjeblikket taget op til revision. Man 
ønsker at gå den efter i sømmene og evt. tilpasse den med de nye 
ideer, der må komme i processen. 

• De skal i Skanderborg have ny kommunaldirektør 1. maj. 
Christian – Silkeborg kommune:   
• I Silkeborg er det sparedagsordenen, der fylder. Der er ved at blive 

udarbejdet et reduktionskatalog med forslag til besparelser på 
100 mio. kr., som offentliggøres d. 19. marts, hvorefter der vil 
være en høringsperiode. Den 25. maj skal byrådet beslutte, hvilke 
besparelser der skal effektueres. Der er stadig uklarhed om, hvor 
store besparelser der er nødvendige i budgettet for 2021. 

• Der er besluttet ændringer i MED-strukturen i Silkeborg 
Kommune. 

7.  Møde med 
socialudvalgsformændene: 

Vi har aftalt, at vi skal have indbudt en udvalgsformand 
for Socialudvalgene i de to kommuner. Planen var, vi vil 
starte med at invitere Socialudvalgsformanden fra 
Silkeborg Helle Gade til mødet d. 26.2.  
Helle var desværre forhindret, så der er lavet en aftale 
om, hun deltager på mødet den 11. maj.  
Anders Laugesen fra Skanderborg kunne desværre heller 
ikke deltage i dette møde, men vil meget gerne mødes 
med os. 
Hvordan griber vi det an? 

Vi beslutter, at vi gerne vil forsøge at få besøg af begge politikere d. 
11. maj. Jytte kontakter Anders Laugesen og hører om, han kan. 
Vi inviterer TR’erne fra Socialafdelingen i Silkeborg med til seancen 
samt TR’erne fra Sølund. De skal være med til at kvalificere dialogen, 
med eksempler fra deres hverdag. 
 

8.  Faggruppe Landsmøder Hvilke temaer, var i fokus på Faggruppe Landsmøderne? 
Hvilke temaer skal vi arbejde med i sektorbestyrelsen. 
 

a. Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter: 
Der var drøftelser i forhold til de kommende 
overenskomstforhandlinger: 
• Skal lønstigninger målrettes forhøjelse af pensionsprocenten 

eller lønkroner?  
• Det blev ligeledes drøftet om, vi skal gå efter en 

uddannelsesaftale i overenskomsten ligesom de har på SOSU-
området, så man efter at have været ansat som 
pædagogmedhjælper i 2 år, skal tage den pædagogiske 
assistentuddannelse. 

Der var et godt aftenoplæg af Rikke Yde Tordrup – ”Udviklende 
øjeblikke”. Meget relevant og interessant. Vi kan godt bruge 
hende til et oplæg for sektorens medlemmer engang. 

b. Omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter: 
Da Bo ikke er tilstede, må vi vente med at høre, hvad der rørte sig 
blandt faggruppen. 
 



c. Dagplejerne: 
• Fremtidens Dagpleje kendetegnes ved en god normering, 

luksustilbud, kvalitetstilbud, klimavenlig, bæredygtighed, -
madspild, familien i centrum, høj faglighed, tid til det enkelte 
barn m.m. 

• Hvad er det central sektor vil arbejde med fremadrettet: 
Arbejdsmiljø, arbejdsfællesskaber, hjælpemidler. 

• OK 2021: Seniorordninger, normering – fjernelse af 5. barns 
muligheden, rekrutteringsproblemet, uddannelse – ret og 
pligt. 

d. Pædagogiske ledere i dagplejen/dagplejepædagoger: 
• I Aalborg Kommune har de indført et tilsyn, som fører tilsyn 

med dagplejen, så dagplejepædagogerne kan koncentrere sig 
mere om at være pædagogiske ledere. 

• Man ønsker FOA arbejder for en højere løn til 
dagplejepædagogerne. Man ønsker FOA arbejder for at 
undgå, man lægger dagplejen ud under institutionernes 
ledelse. Man vil gerne bevare dagplejens særkende. 

• OK 2021 drøftelser. 
• Gæstepleje bliver mange steder lagt ind i daginstitutionerne, 

og det er der gode erfaringer med rundt omkring. 
9.  KL Børne og unge 

topmøde: 
Hvilke temaer, var i fokus på KL’s børne- og unge 
topmøde? 
Hvilke temaer skal vi arbejde med i sektorbestyrelsen. 

Jette, Lene og Mette deltog i årets topmøde. Hovedtemaet var 
”Stærkere fællesskaber – bedre trivsel”. Det vil sige, at fokus var på 
tidlig opsporing, inklusion, og hvordan vi kan optimere at lykkes med 
det. 

10.  Evaluering af 
arrangementer: 

a. Ann E. Knudsen – Diagnose eller opdragelse? I store træk tilfredshed med foredraget. Kunne have været godt med 
flere eksempler fra dagligdagen. Ann er en meget engageret og dygtig 
formidler, hun brænder for at dele ud af sin viden og erfaringer. 
Bordopstilling (skrå borde) gør at man ikke sidder så godt, når man 
skal vende sig op mod scenen. 
Kaffesituationen skabte meget kø. Kan arrangeres bedre. 

11.  Hjælp til sejlturene: Hvem kan hjælpe med det praktiske i forhold til de to 
sejlture? 

a. Skanderborg Dagmar d. 26. maj: Lene, Inger Lise og Tina (Mette 
forventer at deltage) 

b. Silkeborg Mågen d. 28. maj: Karen, Mette 
12.  Punkter til næste møde: Punkter og hvem har oplægget til punktet? 

Dagplejens Landskonference – evaluering. 
Faggruppelandsmødet – omsorgs- og 
pædagogmedhjælperne. 
Bestyrelseskonference? 
Møde med politiker/e. 

 



Generalforsamling. 
13.  Evaluering af dagen:   
14.  Eventuelt:  Lene fortæller at en del af FTR’erne for pædagogmedhjælpere og 

pædagogiske assistenter fra Region Midt har aftalt at forsøge at starte 
en netværksgruppe, og de skal have første møde d. 17. marts her i 
Silkeborg. 

 
Med venlig hilsen 
Jytte og Mette 


