
Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, 
d. 26. august 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: Lene 
d. Referent: Vita 
e. Godkendelse af dagsorden – Hvilke metoder bruges i 

dag? 
f. Den gode historie/dagens smil.  

a.   
b. Tilstede: Gudrun, Helle, Dennis, Henrik, Jeanette, Lene, Tina, 

Mette, Vita 
Afbud: Bodil, Jette, Christian, Karen 

c.     
d.      
e.     
f.  

2.  Arrangementer 2021 Overblik over kommende arrangementer og tovholdere. 
Hvem deltager og byder velkommen. 
Bilag 1 + 2     

a. Ærgerligt at vi måtte aflyse arrangementerne med Rikke Yde, men 
der var kun henholdsvis 5 og 7 tilmeldte. Vi vil fremover være obs 
på, at vi ikke skal lægge et arrangement lige efter sommerferien. 

      
b. Lise Lotte Berg 2 x 2 aftner: invitation blev sendt ud efter ferien. 

- Vi følger løbende op på tilmeldinger, så vi kan forsøge at få 
flere til at tilmelde sig hvis det bliver nødvendigt. Tina byder 
velkommen i Skanderborg, Mette i Silkeborg. 

c. Conni Svendsen – d. 16.11.: invitation ikke lavet endnu. 

3.  Ny skabelon til 
arrangementer 
v/Jeanette, Tina, Vita og 
Bodil 

På bestyrelsesseminaret besluttede vi, at Vita, Bodil, 
Jeanette og Tina skulle arbejde med et udkast til en 
skabelon til arrangementer – hvor der fx. tænkes 
involvering og opfølgning ind (sikring af udbytte og ”FOA” 
kredit) Bilag 3 

Der skal laves en ny procedure, hvor de sociale medier skal 
tænkes ind. Det skal fremgå hvad FOA vil mht. den faglige del i 
arrangementet, og bruge Links og små videoklip som 
appetitvækker. 

4.  Aktivitetsplan for 2022 a. Drøftelse i grupper af hvilken type arrangementer og 
hvor mange vi vil lave i 2022. Opsamling i plenum. 

b. Brainstorm på mulige temaer/oplægsholdere. 
c. Nedsættelse af arbejdsgrupper, som skal arbejde 

med at få arrangementet i hus. (følge manualen) 

a.  
Der er enighed om, at der fremadrettet fortsat skal udbydes både 
sociale og faglige arrangementer. Erfaringen viser at det er vanskeligt 
at få et arrangement op at stå i Skanderborg. Det var også 
problematisk inden Corona. Derfor er stemningen i bestyrelsen, at de 
fleste arrangementer fremover lægges i Silkeborg. Vi drøftede også 
muligheden for, at medlemmer til udvalgte arrangementer må 
invitere en ven med som ikke er organiseret i FOA, men vi blev ikke 
helt færdige med drøftelsen. Vi skal blive bedre til at tænke 
samarbejde med Sosu sektoren ind.  
Der er kommet ny forpagter i Borgernes Hus i Veng: Ole Vraa tlf. 
28445454. 



Punktet skal på næste møde igen. 
 
b. 
Dagmar er midlertidig ude af drift, Lene og Tina følger op på om det 
bliver muligt at planlægge en tur med den igen. 
Hvis det ikke bliver muligt, kigger vi på muligheden for en rutebåd fra 
Ry. 
Der er forslag om Rikke Yde igen til start november 2022, evt. i 
samarbejde med Sosu, kun i Silkeborg. 
Sejltur i september både i Silkeborg og Skanderborg. 
Brainstorm: Fængslet, Værestedet Århus, Industrimuseet Horsens, 
Hertha, oplægsholdere hvor temaet er: coronaudmattelse, og er der 
noget godt vi kan bruge fra sammenholdet under Corona. 
Humorspecialist Rune Green kunne være et bud på et humoristisk 
fagligt oplæg, evt. vedr. Corona udmattelse, det foreslås som 
forårsarrangement.  
c.  
Tur med Mågen: Mette og Vita  
Sejltur i Skanderborg: Lene og Tina  
Sejltur fra Ry: Henrik undersøger mulighed og pris 
Arrangement med Rikke Yde som foredragsholder: Mette og Vita 
Arrangement med Rune Green: Lene 
 

5.  Facebookstrategi 
v/Christian og Jette 

Jette og Christian har lavet et forarbejde i forhold til 
vores beslutning på bestyrelsesseminaret om at lave en 
facebook gruppe for pædagogisk sektors medlemmer, 
hvor vi bl.a. kan promovere vores arrangementer og 
forsøge at involvere medlemmerne mere i vores 
bestyrelsesarbejde. Bilag 4 

Mette og Vita orienterer Ulla og Per om beslutningen om, at 
bestyrelsen opretter denne Facebook gruppe. 
Der er delte meninger i bestyrelsen hvorvidt det skal være en lukket 
gruppe. Der er bekymring for at det bliver et stort arbejde hvis den 
ikke er lukket. Nogle mener den skal være åben, da det også kan være 
en god måde at promovere både bestyrelsen og FOA, også ifm. 
hvervning. Nogle opslag kan være offentlige og andre lukkede, det 
afgøres hver gang. Punktet kommer på dagsorden igen til næste 
møde.  

6.  Pædagogisk assistent 
uddannelsen 
Pkt. a. v/Jette 
Pkt. b. v/øvrige der 
arbejder med uddannelsen 

a. Jette præsenterer indholdet til det dialogmøde der 
skal finde sted i september i hendes dagtilbud 
omkring den pædagogiske assistent uddannelse. 

b. Opsamling på andre tiltag. 

a. 
Dialogmøde i september. Formidling af indholdet af uddannelsen, og 
hvad den kan bruges til. Nogle ledere kender ikke til indholdet i den 
pædagogiske assistent uddannelse, derfor skal Jette sammen med 
SOSU skolen til et dialogmøde med 6 daglige ledere. Hvis mødet bliver 
en succes, er håbet at lignende dialogmøder bliver bredt ud både i 
Skanderborg og Silkeborg kommune. Nogle opgaver på døgnområdet 
må kun varetages af pædagoger, men vi ønsker en anerkendelse og 
accept af fagligheden hos den pædagogiske assistent.  



b. 
FOA arbejder med begge kommuner ift. Pædagogisk assistent 
uddannelse kva minimumsnormeringer. Mette fortæller om hvilket 
materiale der er vedr. PAU, og at vi vil sende det ud til alle 
medlemmer. I Silkeborg kommer det ud efter TR møde i september.  

7.  FROKOST KL. 12.00-12.30   

8.  Politisk påvirkning På bestyrelsesseminaret besluttede vi, at vi på 
førstkommende bestyrelsesmøde ville udarbejde en plan 
for hvordan vi vil arbejde med politisk påvirkning. 

Vedr. fremmøde på byrådsmøder: 
Vi beslutter, at Lene holder øje med dagsordnerne til byrådsmøder i 
Skanderborg og hun sørger for at give bestyrelsen et hint, hvis der er 
punkter, som kunne være interessante for os at møde frem til. 
Vi vil spørge Christian om han vil have den samme opmærksomhed. 
Det næste byrådsmøde i Skanderborg er d. 29.9. kl. 17. 
Vi beslutter at afvente kommunalvalget og dermed nye medlemmer i 
de forskellige politiske udvalg. På december mødet beslutter vi, 
hvilken politiker vi vil indkalde til det første bestyrelsesmøde i 2022. 
Vi fortsætter med at byde ind til dialog/kaffemøder med politikere og 
fagchefer, i alle de sammenhænge og i forhold til de temaer det giver 
mening for sektorens medlemmer. 

9.  Politik: 
v/Christian og Lene 

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: 
Her er den største dagsorden i øjeblikket udfordringen med 
rekruttering og fastholdelse, minimumsnormeringer, flere 
uddannede medarbejder og kapacitetsudfordringer. 
Christian – Silkeborg kommune:  
Christian var fraværende, men ovenstående problematikker er 
også gældende i Silkeborg. 

10.  Dagplejen – læserbrev 
v/Bodil og Jeanette 

På bestyrelsesseminaret blev Bodil og Jeanette sat på 
opgaven at udarbejde et udkast til et læserbrev omkring 
forholdende for dagplejerne. (Legestuemuligheder, 
værne om dagplejen). 

Vi vurderer timingen ikke er god nu. Der er sket meget siden vores 
bestyrelsesseminar, hvor idéen til læserbrevet opstod, med 
udgangspunkt i Bodils forslag.  
Vi udsætter punktet og tager det op på et senere tidspunkt.  

11.  KAFFEPAUSE KL. 14.45-15.00   

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

b. Nyt fra LUU. 

a. Ingen punkter. 
b. Der har ikke været et LUU møde siden sidste bestyrelsesmøde. 

Næste møde er d. 13. september. 

c.  Evaluering (ny metode) 
v/Mette 

Proces og output evaluering af relevante temaer.  
1. Hvad har vi sat i værk og hvorfor? 
2. Hvordan har vi arbejdet med det? 
3. Hvad opnåede vi? 
4. Hvad kan vi gøre anderledes/bedre til næste gang? 

Vi blev enige om ikke at evaluere i dag. Det var meningen vi skulle 
evaluere på bestyrelseskonferencen, men der er flere afbud, så det 
venter vi med.  
Mette vil til næste gang have talt med Michael Juul Fedders og få 
finpudset evalueringsmodellen, som vi endnu ikke har afprøvet og 



derfor er usikre på. 

d.  Punkter til næste møde: Punkter og hvem har oplægget til punktet? • Facebook strategi 

• Opfølgning på arrangementer for 2022 

• Politisk påvirkning 

• Evaluering af bestyrelsesseminar (evt. med ny metode) 

e.  Eventuelt:   

 
Med venlig hilsen 
Mette og Vita 


