
Referat til bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, 
d. 5. oktober 2012, 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. 
f. Den gode historie/dagens smil.  

a.   
b. Tilstede: Tina, Henrik, Jette, Heidi, Jeanett, Lene, Helle, Mette, 

Vita (Gudrun deltog som gæst fra 12-13.30). 
Afbud:  Christian, Karen, Susanne 

c. Jette  
d. Vita   
e. Godkendt    
f. Henrik leverede en god hverdagshistorie fra Bavnebjerg 

2.  Arrangementer  Bilag 1. Godkende foreløbigt udkast til aktivitetsplan.  Lene har talt med Rune Green, og har fået tilsendt hans oplæg. Prisen 
er 12.000 kr. plus transport 450 kr. Vi prøver om det kan lykkes d. 1/3 
kl. 18.30 i Medborgerhuset Silkeborg. Båden Dagmar ligger stadig i 
Århus, så vi ved stadig ikke om det bliver muligt. Rutebåden i Ry og 
Mågen i Silkeborg er fortsat i undersøgelsesfasen. Rikke Yde er på 
plads d.29/11 i Medborgerhuset Silkeborg. Hvis der ikke bliver nok 
tilmeldinger, vil vi byde SOSU-sektorens medlemmer ind til 
arrangementerne i Medborgerhuset Silkeborg. Det var oppe at vende, 
om der skulle laves et arrangement med spisning/kaffe og biograftur i 
Galten biograf. Henrik undersøger hvad prisen for et sådant 
arrangement vil være, og så drøfter vi det på næste møde. 

3.  Forslag til årshjul 2022 Bilag 2. Udkast til årshjul gennemgås Vi skal have indsat dato for arrangementer når vi har det på plads. Vi 
skal overveje hvordan vi i 2022, vil planlægge bestyrelsens arbejde, 
især hvis der er nye medlemmer. Skal det være som vi plejer med 2 
sammenhængende dage med overnatning, eller er der andre forslag? 
Der er forslag om en bestyrelsesdag i 2023. Sektorens 
tillidsrepræsentanter efterspørger en TR-konference. Det drøftes om 
det kunne blive en fælles konference for hele afdelingen, på samme 
måde som Faggruppelandsmøderne, så der også er plads til sektor-
snakke. For at spare på kørselsudgifter og støtte de lokale, kunne det 
ligge i nærområdet.   

4.  Forslag til ny mødeplan 
2022. 

Bilag 3. Udkast til mødeplan – herunder 
generalforsamlingsdato 

Er sendt ud 

5.  Pædagogisk assistent Vi runder status på arbejdet med den pædagogiske 
assistentuddannelse.  

Silkeborg: 
Mette og Ulla har deltaget i et ledermøde i Silkeborg, hvor VIA og Bupl 



havde et oplæg om hvordan man lave pædagog-merit uddannelse. 
Man ønsker fra Dagtilbud at der oprettes et hold på VIA i Silkeborg til 
februar. SOSU-skolen og FOA har ugen efter på et møde med John 
Gejl, Jette Stencil og nogle institutionsledere, holdt et oplæg omkring 
vilkår og indhold i den pædagogiske assistent uddannelse. 
Planen/målet er, at der skal være et PA hold (EUV1) i Silkeborg til 
august 2022.  
FOA har, som vi plejer, udsendt mail til medlemmerne og fagcheferne 
i begge kommuner, med et overblik over EUV1 uddannelsen der 
starter d. 18/1-2022, også med overblik over den økonomiske del. Nu 
afventer vi effekten af det.  
Der er sat gang i at lave en ny pjece om ”den pædagogiske assistent 
uddannelse”. SOSU-skolen har lavet et udkast til pjecen, som er uddelt 
til lederne i Silkeborg.  
Der er planlagt et valgmøde i Fagligt Fællesskab d. 27/10, her vil FOA 
b.la. stille spørgsmålet ”hvordan vil i sikre at også dagplejerne kan 
komme på PAU”  
Skanderborg: 
Forretningsudvalget på dagtilbudsområdet og TR fra de faglige 
organisationer, sammen med Charlotte, chef for dagtilbud, PPR og 
sundhedstjenesten + Birgitte Ladefoged fra fagsekretariatet udgør en 
arbejdsgruppe der skal udarbejde en uddannelsesplan. Dette skal ske 
snarest, fordi der er opstart af meritpædagoger og pædagogisk 
assistent uddannelse i starten af 2022. 
D. 11/10 er aftalt et kaffemøde mellem Charlotte Styvert, Lene og 
Mette.  

6.  Kl. 12.00-12.30 FROKOST  

7.  Kl. 12.30-13.15 
Vidensdeling: 
Faggruppelandsmødet 
Gudrun deltager i punktet. 

Hvilke temaer, var i fokus på konferencen? 
Hvilke temaer skal vi arbejde med i sektorbestyrelsen. 
 

Gudrun:  
Det var et godt landsmøde, med en positiv stemning. Dagplejens 
seniorordning blev drøftet. Der blev drøftet andre måder at tænke 
dagpleje, b.la. stordagpleje. Det er vigtigt ift. dagplejens overlevelse 
mener mange. Sønderborg kommune satser på at sende alle 
dagplejere på PAU. Der var en oplevelse af, at afdelingerne rundt 
omkring arbejder meget forskelligt. 
Oplæg fra Ida Elbæk vedr. dagplejens pædagogik, små børns samspil 
som hun ser eksisterer alle steder. Når dagplejere får en ”opskrift” på 
en måde at arbejde på, opfattede hun at deres indsats blev ringere, 
modsat hvis dagplejeren fulgte sin egen intuition/mavefornemmelse.  
Tina: 
Oplevede ikke landsmødet som spændende. Hun ville gerne have 
oplevet Ida Elbæk også. Hygiejnisk rengøring var på som punkt, det 



føltes ikke længere relevant.  
Henrik deltog for første gang på Faggruppelandsmødet for omsorgs- 
og pædagogmedhjælperne. Han oplevede desværre der var en 
negativ stemning, som blev udtrykt ved at mange mest brokkede sig 
over de vilkår de arbejdede under. Det kom bag på Henrik og han 
synes det var ærgerligt, at det ikke var mere konstruktivt. Henrik gav 
udtryk for, at han vil forsøge at påvirke dialogen til en mere 
konstruktiv dialog på kommende møder. 

8.  Kl. 13.15-14.00 
Facebook strategi 
 

Vi fortsætter drøftelsen vedr. Facebook.  
Vi får besøg på teams af en fra FOA’s kommunikations 
afd., som kan hjælpe os med at få formuleret en god 
formålstekst og med at undgå evt. begynderfejl m.m. 

Teams møde med kommunikationsmedarbejder Rikke Villum Jensen. 
Vi fik flg. opmærksomhedspunkter: 

- Overvej hvad vi vil bruge siden til? Hvad er planen på lang 
sigt?  

- Skal være en lukket gruppe, det giver bedre mulighed for 
indflydelse for det enkelte medlem. Man kan lave et 
adgangsspørgsmål, når de tilmelder sig. 

- Overvej hvordan det holdes i gang: artikler eks. Fra fagbladet 
- Det kan være med til at gøre bestyrelsens arbejde mere 

synligt 
- Det må ikke bare blive en informationskanal, det skal være 

stedet hvor der udveksles erfaringer, foregår faglige sparring. 
- Vi kan åbne dialoger, stille spørgsmål og på den måde høre 

medlemmernes mening om det vi spørger om. 
- Vi taler pænt til hinanden, i modsat fald lukkes man ude 
- Overvej billeder til forsiden/profilen 
- Vi skal huske at fortsætte med at sende ad de sædvanlige veje 

også, da det ikke er alle som er på FB 
- For at imødekomme GDPR kan vi skrive på vores indbydelser 

til sektorens arrangementer, at der vil blive lagt billeder op af 
arrangementet på vores facebookside. 

Christian og Jette har et udkast med til møde d. 2/12 

9.  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: 
Budgettet er godkendt. Der er afsat 1,8 mia. kr. over de næste 10 
år til at bygge daginstitutioner, skoler, plejecentre og 
idrætsfaciliteter. Anlægsloftet er overskredet med flere millioner 
kr. derfor er det ikke sikkert alt godkendes på trods af væksten. 
Det er tvivlsomt om der kan skaffes personale nok over de næste 
10 år. Der er afsat 3 millioner kr. over de næste 3 år for at 
analysere udfordringen ift. at sikre fastholdelse og rekruttering i 
Skanderborg kommune. Der er også afsat 5,4 millioner kr. frem til 
2024 til inklusionsindsatsen. HMU er overordnet tilfreds med 
resultatet.  



 
b. Christian – Silkeborg kommune: (Mette) 

Der kommer 200 flere børn årligt frem til 2025. Der skal bygges et 
nyt børnehus hver år frem til 2030. Man forventer at skulle bruge 
100 flere ansatte årligt på dagtilbudsområdet frem til 2025. Derfor 
skal der arbejdes med rekruttering og fastholdelse. Administrativ 
og faglig support skal også kunne følge med. Der er lavet et 
overblik over, hvor der er behov for nye institutioner. Der tænkes 
alle muligheder ind, også tipier, pavilloner, busser o.l.  

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

Der kommer en evalueringsrapport vedr. den pædagogiske assistent 
uddannelse, den forventes færdig februar/marts 2022. Der bliver i 
øjeblikket afvist ansøgninger. Er der forskel på uddannelsen, hvis man 
tager uddannelsen på VIA eller på SOSU? Det skal være et spørgsmål i 
LUU.  

11.  Evaluering  
 

Vi evaluerer bestyrelseskonferencen efter den nye model 
vi fik præsenteret af Michael på konferencen. 

Mette har snakket med Michael og aftalt, at vi sammen med Michael 
på mødet d. 2/12 evaluerer bestyrelseskonferencen med en model 
som Michael vil introducere. Vi skal være forberedt ift. de opgaver vi 
påtog os på bestyrelseskonferencen og de efterfølgende 
bestyrelsesmøder, det vil også skulle evalueres. 

12.  Punkter til næste møde: Punkter og hvem har oplægget til punktet? Udkast til Facebook fra Jette og Christian.  
Kigge på om aktiviteterne er på plads 2022.  
Michael Fedders.  

13.  Evaluering af dagen:   

14.  Eventuelt:   

 
Med venlig hilsen 
Mette og Vita 


