
Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, 
Torsdag d. 2. december 2021 kl. 8.30 – 15.30 

                   Trekanten i FOA Huset, Dalgasgade  
 
 
 
 
 
 

REFERAT 

 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. Den gode historie/dagens smil.  

a.   
b. Tilstede: 

Afbud:  Christian, Bodil, Susanne  
c. Karen      
d. Vita    
e.  
f.  
 

2.  Besøg af Michael Juhl 
Fedders fra kl. 8.30-12.30 

Michael leder os igennem formiddagen, hvor vi skal 
evaluere på nogle af de mål og opgaver vi hver især tog 
ansvar for på bestyrelseskonferencen. 
I skal forberede jer på, hvilke opgaver I påtog jer og 
hvordan det gået med dem samt hvordan vi har arbejdet 
med det på de mellemliggende bestyrelsesmøder.  

Forsøgsvis vil vi runde bestyrelsesmøder af med en opfølgning på 
opgaver/actions. 
Det er nemmest hvis man er 2-3 på en opgave. 
Forslag om at starte en halv time før, hvis nogle skal gå før tid. Vi 
drøfter det er et vilkår, at bestyrelsesmedlemmerne ikke altid kan 
deltage til hele mødet, det er tillid til at det enkelte 
bestyrelsesmedlem prioriterer det der er vigtigst. Ingen har lyst til at 
melde afbud eller gå før tid. 
Kan vi gøre et forarbejde op til generalforsamlingen, for at synliggøre 
hvad det vil sige at være en del af bestyrelsen? Skal vi lave en ”profil” 
som beskriver hvad opgaven består af? 
Bestyrelsesmøde punkter/drøftelser skal tænkes ind i TR møder, både 
fra afdelings- og sektorbestyrelsesmøder.  
Vi har løbende fokus på, at der skal være mere politisk bevågenhed. Vi 
skal have lavet en plan for, hvornår/hvordan vi får politikere ind på 
vores bestyrelsesmøder, så vi opnår mere dialog med dem. 
Gennem hele kommunalvalget har FOA været meget synlig, eks. ved 
valgmøder både i Silkeborg og Skanderborg. Kan vi ”koge” indholdet 
sammen så vi kan bruge det i forhold til information til vores TR, når vi 
har møder med politikkerne? Er det bestyrelsen der skal gøre det, 
eller er det en FOA-opgave? 



Politisk ledelse i FOA Silkeborg-Skanderborg, vil gøre en indsats for at 
lære de nye politikere at kende, og for at politikerne skal lære FOA at 
kende. Vi skal have koordineret arbejdet omkring dialog med 
politikerne, så de ikke bliver bombarderet med invitationer fra FOA. Vi 
drøfter muligheden for, at det er hos sektorbestyrelsen eller på TR 
møder politikere for de relevante udvalg inviteres til møde og at Per 
og Ulla deltager der. Det forslag tager vi med til drøftelsen på 
afdelingsbestyrelsesmødet, hvor punktet også er på. 
FOA har arbejdet på at få PA uddannelsen anerkendt, ved at opsøge 
de lokale politikere og derved få kommunerne til at udbyde 
uddannelsen.  I Silkeborg arbejdes der på, at der skal være et hold på 
Sosu i Silkeborg august/september 2022. 
Der er fokus på uddannelse generelt. I Skanderborg kommune er det 
meldt ud, at der generelt skal være mere uddannet personale. Der er 
et nyt problem, da det ser ud til der ikke er nok som søger PA 
uddannelsen. Det er stadig en del ledere som ikke bakker op om 
uddannelsen, men FOA vil fortsætte med at påvirke kontraktholdere 
og politikere. 
Mht. arrangementer fremadrettet har vi taget læring ved at prioritere 
antal og steder. 
Der er blevet større fokus på børneperspektivet i dagplejens legestue i 
Skanderborg, men der er fortsat udfordringer med lokaler. Der er stor 
værdi i, at når man mødes med ledere/politikere på ”gangen” på 
arbejdspladsen, kan man nævne, at det fortsat er en udfordring. Dette 
har mere værdi end et læserbrev.  
Dialogmøde vedr. PA uddannelsen gik godt. Kontraktholderne tog 
FOA’s oplæg med tilbage til lederne. Det vigtige budskab er ”hvad er 
det for en medarbejder” lederen får tilbage. Det var nyt at Sosu skolen 
deltog, det havde en god effekt.  
På mødet med de to børne-ungeudvalgsformænd blev der også 
snakket uddannelse, og Per (deltog for Mette) og Lene som deltog i 
mødet oplevede lydhørhed.  
Det er på plads mht. en bestyrelses Facebook side. Ledelsen i FOA 
havde ingen indvendinger, men anbefalede at få en fra FOA-
kommunikation til at fortælle om opmærksomhedspunkter.  
På årshjul skal vi løbende have evaluering af FB på. Det skal også 
fremgå hvornår vi vil invitere lokalpolitikerne.  
Tidligere har det været en ubevidst skabelon til vores arrangementer, 
nu har vi en bevidsthed på, at det skal være tydeligt om der er noget 
faglighed i arrangementet, eller om det er ren hygge og samvær. 
Samtidig skal indbydelsen være indbydende og attraktivt, evt. med 



link til en evt. oplægsholder, så det er synligt hvad det handler om.   
Evaluering af konferencen i juni 2021: vi fik skabt handlingsplaner som 
vi tog med os. Rart at det blev skrevet ned, så vi kunne tage det med 
hjem og arbejde med det. Gode dage, men brat afslutning om 
aftenen, der blev ikke meget socialt samvær. Godt at det blev aftalt at 
Michael skulle komme til mødet i dag, det er godt at få samlet op på 
hvordan vi er lykkes med vores mål og få styr på hvordan vi skal bruge 
evaluering i bestyrelsesarbejdet til at blive skarpere på hvad det er vi 
vil opnå. 

3.  FROKOST kl. 12.30-13.00   

4.  Pædagogisk sektors 
facebookside v/Jette 
(Christian har afbud) 

Hvor langt er vi i processen? 
Skal vi tage stilling til beskrivelse af formål og rammer for 
gruppen? (regler for kommunikationsformer osv.) 
Handleplan for opstart og invitation af medlemmer til 
gruppen – hvem gør hvad? 

Jette har lavet udkast. Det bliver sendt ud til alle 
bestyrelsesmedlemmer, som gennemgår det og tager evt. rettelser 
med til bestyrelsesmøde d. 1/3, hvor det vises på whiteboard.  
Der er stemning for, at det bliver en åben gruppe. Fortryder vi kan vi 
altid lukke den.  

5.  Arrangementer  Godkendelse af årsplan for 2022, som skal sendes ud til 
medlemmerne. Vi skal færdiggøre vedhæftede udkast. 
Bilag 1.   

Vi drøfter om der skal være mere tydelighed på, hvad det enkelte 
arrangement indeholder. Det skal fremgå at vi inviterer til hygge, 
selvom der er et fagligt indhold.  
Henrik har undersøgt mulighed for en biograftur som et medlems 
arrangement: der er plads til 120, prisen er 6300 for hele biografen, 
og 7300 hvis det er en Premier film. Vi skal købe popcorn/slik og 
drikkevarer i biografen. Der er en stor sal i forbindelse med biografen, 
her kan vi drikke kaffe og spise kage før eller efter forestillingen. Dette 
skal vi selv lave/købe. Der forefindes et lille køkken og en 
kaffemaskine, så det er muligt. Vi skal booke senest en måned før. 
Henrik kan få en oversigt over hvilke film der bliver vist i 2022. Hvis vi 
synes der er en film der er relevant at udbyde til medlemmerne, kan vi 
altid lave arrangementet. 
Båden Dagmar er taget ud af driften i Skanderborg. 
Mågen er vedtaget til d 2/6, forplejning: 2 stk. smørrebrød, kaffe/the 
ad libitum + lagkage, en øl/vand pr. person. Vi udbyder 100 pladser 
efter først til mølle-princip, bestyrelsen er selvskrevet derudover.  

6.  Vælge deltagere til næste 
års konferencer/møder 

KL’s Børne- og Unge Topmøde d. 27.+28. januar 
Dagplejens Landskonference. 
Faggruppelandsmøde. 
Bilag 2. 

Deltagere: Mette, Lene, Christian, og Vita. Jette vil gerne være 
suppleant.  
Landskonference: Tina, Karen, Heidi, Jeanette kommer med fra FOA 
Faggruppelandsmøde: Det bliver sendt til os, så kigger vi på det 
derefter. 

7.  LUU Pædagogisk: Punkter Jette og Mette skal have med til næste møde i 
uddannelsesudvalget for pædagogisk 
assistentuddannelse og efteruddannelse for vores 

Udsat til næste møde 



faggrupper. 

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

a. Lene – Skanderborg kommune: 
Vi har fået et godt valg. Der er konstituering d. 8/12. Der er 
besluttet et anlægsbudget på 1,1 mia. frem til 2025. 
Dagtilbud Låsby galten sammenlagt med Skovby pr. 1/12.  
Stjær bliver en landsbyordning sammen med Hvirring. 
Krav om at fremvise Corona pas: det er op til den enkelte leder 
hvordan det skal udmøntes de enkelte steder. LMU i Hvirring har 
gjort opmærksom på, at der er mange udfordringer vedr. Covid-
19.  
 
Christian – Silkeborg kommune: 
Der bliver etableret et hold meritpædagoger på VIA i Silkeborg, 
hvor ansatte pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 
kan tage uddannelsen med fuld løn. Der er opstart til februar 
2022. Den umiddelbare målgruppe er dagtilbud, men måske der 
også er mulighed for ansatte fra social- og skoleområdet. 
 
Der bliver også etableret et hold merit pædagogiske assistenter 
på SOSU-skolen i Silkeborg med opstart efter sommerferien 2022. 
Det vil være med de sædvanlige vilkår vi kender.  
 
Vi har fået et næsten helt nyt Børne- og Ungeudvalg, kun med en 
enkelt genganger, nemlig Søren Kristensen, som vi tidligere har 
haft besøg af i funktion af formand for BUU, næste byrådsperiode 
har han ikke formandsposten. Det er i stedet Gitte Villumsen fra 
Konservative. 

 

9.  Efter kommunalvalget! Hvad ved vi indtil videre om sammensætningen af de 
politiske udvalg i kommunerne?  
Hvordan skal vi få skabt relation til evt. nye 
udvalgsformænd? 

I Silkeborg har de konstitueret sig, formand for børn- og ungeudvalget 
blev Gitte Willumsen i stedet for Søren Kristensen.  
  

10.  Evaluering af 
arrangementer: 

Liselotte Bergs temadage og Connie Svendsens foredrag 
om ”Det lille ekstra”. 

Det nåede vi ikke.     
     

11.  Punkter til næste møde: Punkter og hvem har oplægget til punktet?  

12.  Evaluering af dagen:   

13.  Eventuelt:   

 
Med venlig hilsen 
 Mette og Vita 


