Pædagogisk sektor afholder ordinær

generalforsamling

Pædagogisk
sektor
FOA SilkeborgSkanderborg
I Festsalen Sølund – Landsbyen Sølund,
Dyrehaven 10, Skanderborg

Mandag den 24. oktober 2011
Spisning kl. 18.00
Generalforsamlingen starter kl. 19.00
Husk medlemskortet – LO Kortet
Tilmelding: Ønsker du at deltage i spisningen kl.
18.00, bedes du tilmelde dig på tlf. 46 97 20 20 senest
torsdag den 14. oktober, det er dog ingen betingelse for
at deltage i generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Formalia
a. Valg af dirigent.
b. Godkendelse af dagsorden
c. Godkendelse af forretningsordenen
d. Valg af referent
2. Beretning
3. Fremtidige aktiviteter i sektoren
4. Indkomne forslag.
5. Valg
Vedtægterne foreskriver, at forslag, herunder forslag til lønnede valgte
skal være afdelingen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingen
På valg er:
5.1 Valg af fuldtids frikøbt sektornæstformand, valgt for 2 år
5.2 Valg til sektorbestyrelsen. Valgene foregår faggruppevis,
se valgprocedure på bagsiden
a. For dagplejerne.
b. For pædagogmedhjælpere.
c For dagplejeledere/dagplejepædagoger/pædagogiske ledere i dagplejen/
pædagogiske konsulenter
d. For omsorgsmedhjælperne ikke valg i år
e. Valg af 1 suppleant fra hver faggruppe
f. Valg af faggrupperepræsentanter til faggruppelandsmøde for 1 år
(valgene foregår faggruppevis)
Dagplejerne vælger 2 repræsentanter
Pædagogmedhjælperne vælger 3 repræsentanter
(den ene fra specialområdet)
Dagplejeledere/dagplejepædagoger/pædagogiske ledere i dagplejen
vælger 1 repræsentant
Omsorgsmedhjælperne vælger 1 repræsentant
Pædagogiske konsulenter vælger 1 repræsentant
6. Eventuelt

Aftenen vil blive krydret med et par overraskelser

Bestyrelsens beretning vil blive lagt på sektorens hjemmeside
senest den 3. oktober 2011
Den mundtlige beretning vil omhandle:
● Nyt formandskab og opstarten i sektoren.
● Besparelserne i kommunerne
- Konsekvenserne er faldende serviceniveau og manglende ressourcer.
- De ansattes faglighed og arbejdsmiljø
● Faldende børnetal
- Konsekvenserne for daginstitutionerne og dagplejen
● Ny struktur i daginstitutionerne i Silkeborg og Skanderborg kommune
- Ny MED struktur
- Ny TR struktur
● Frivillighed
Sektorens fremtidige arbejde:
Her vil der være mulighed for at drøfte:
● Fokus på næste overenskomst - blandt andet grundnormeringer.
● Sektorens indsats for tillidsrepræsentanter
- Tillidsrepræsentant konference
- Tillidsrepræsentant udviklingssamtaler
- Netværksdannelse
● Hvordan arbejder sektoren med afdelingens mål?
- To aktive huse
● Synlighed
- Flere medlemmer
● Arbejdsmiljø i fokus – ny arbejdsgruppe
Vi glæder os til at se dig og dine kollegaer.
Kom og mød sektorbestyrelsen
Kom og tag indflydelse – hjælp os med at sætte dagsordenen for sektorens
arbejde.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Pædagogisk sektor

En af sektorens Christiania cykler i brug.

Forretningsorden og valgprocedure
1. Generalforsamlingen vælger 1 dirigent til at lede generalforsamlingen.
2. Dirigenten vælges ved simpelt flertal.
3. Dirigenten skal sikre sig, at de formelle ting er i orden,
konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet
og oplæse dagsordenen til godkendelse.
4. Dirigenten kan ved generalforsamlingens begyndelse
stille forslag om et stemmeudvalg.
5. Alle valg foregår ved skriftlig afstemning, såfremt et
medlem forlanger det.
6. Valg til bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Ved personvalg, hvor der er flere end én plads, skal hver
delegeret afgive en stemme mindre end det antal personer der skal vælges. Hvis der skal vælges 3, har man 2
stemmer osv.
Man kan alene bruge én stemme pr. kandidat.
7. Øvrige valg afgøres ved simpelt flertal.
8. Generalforsamlingen vælger i alt 11 bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges der suppleanter.
Formand og næstformand indgår i det samlede antal
bestyrelsesmedlemmer.
Dagplejerne vælger 4 bestyrelsesmedlemmer.
Pædagogmedhjælperne vælger 4 bestyrelsesmedlemmer.
Dagplejelederne/dagplejepædagogerne/pædagogiske
ledere i dagplejen/pædagogiske konsulenter vælger 2
bestyrelsesmedlemmer.
Omsorgsmedhjælperne vælger 1 bestyrelsesmedlem.
Derudover vælges 1 suppleant fra hver faggruppe.
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10. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det
fremmødte antal.
11. Valgbare er alle tilstedeværende af faggruppens medlemmer. Hvis medlemmet er fraværende skal der ligge
en skriftlig accept af opstillingen, til bestyrelsen.

Tryk: Johnsen Offset

9. Hver faggruppe vælger deres egen fagrupperepræsentant/repræsentanter til varetagelse af faggruppens
interesser. Valg foretages hvert år.
Dagplejerne vælger 2 personer.
Pædagogmedhjælperne vælger 3 personer (den ene fra
specialområdet).
Dagplejelederne/dagplejepædagogerne/pædagogiske
ledere i dagplejen vælger 1 person.
Omsorgsmedhjælperne vælger 1 person.
Pædagogiske konsulenter vælger 1 person.

