Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011

Dags dato: 31.10.2011
Mødets dato: 24.10.2011
Dagsorden:
1. Formalia
a) Valg af dirigent.
b) Godkendelse af dagsorden
c) Godkendelse af forretningsorden
d) Valg af referent
2. Beretning
3. Fremtidige aktiviteter i sektoren
4. Indkomne forslag
5. Valg
På valg er:
5.1.

Valg af fuldtids frikøbt sektornæstformand, valgt for 2 år

5.2.

Valg til sektorbestyrelsen. Valgene foregår faggruppevis.
a) For dagplejerne
b) For pædagogmedhjælperne
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 faggrupperepræsentant 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

Referat
Stemmeberettigede i alt 67.
Jytte Kristiansen byder alle velkomne til dette års sektorgeneralforsamling.
Ad. 1 Formalia.
a) Lars Vodsgaard valgt, han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
b) Dagsorden gennemgået og derefter godkendt
c) Forretningsorden godkendt
d) Tina Hesel
Ad. 2/3 Beretning og de fremtidige aktiviteter i sektoren
Jytte fremlagde bestyrelsens beretning med en kort præsentation af sektorbestyrelsen.
Det har været en helt ny start for sektoren med både en ny formand og næstformand. Der
har været mange udfordringer men også meget hjælp at hente både i bestyrelsen og hos
kolleger i FOA Huset.
Overenskomst
Der er stadig nogle overenskomster som ikke er underskrevet selv om vi i den skriftelige
beretning har skrevet at overenskomsterne var underskrevet, så undskyld for dette.
Årsagen hertil de manglende underskrevne overenskomster er at FOA har stillet krav om
at PGU sidestilles med PAU hvad angår titel.
Kommunernes økonomi
Meget er i de sidste år udråbt til syndebukke for dette. Her bl.a. de ældre, den offentlige
sektor, psykiske og fysiske handicappede, efterlønnen, de sygemeldte osv. Men ansvaret
for kommunernes stramme økonomi kan vi kun placerer hos den regering der har presset
de kommunale budgetter i bund samt hos KL der passivt har accepteret de snævre
økomoniske rammer.
Nogle af de nye udfordringer vi står over for er effektivisering.
Faglighed
Faglighed og økonomisk tænkning skal forenes. Hvordan bevarer og udvikler vi
fagligheden i en tid, hvor kurser og uddannelse skæres væk? Hvordan er arbejdsmiljøet
når man syntes, at man dagligt går på kompromis med fagligheden for at få arbejdsdagen
til at hænge sammen.
Der opleves faldende børnetal i begge kommuner som koster stillinger i institutionerne og
i dagplejen.

Opgaver i sektoren:
Løntilskud
I Skanderborg Kommune skal det enkelte arbejdssteds lokal-MED lave en
stillingsbeskrivelse til jobbet. Jobcentret formidler kontakten til en ledig og aftalen
indgåes. Vi ønsker at faggruppens TR er med til at lave denne aftale sammen med den
ledige.
I Silkeborg Kommune er der lavet samarbejdsaftale mellem kommunen/jobcentret og
FOA. Her er det sektoren/lederen på arbejdsstedet og faggruppens TR der indgår aftalen
og først herefter henviser jobcentret en ledig til jobbet.
Vær opmærksom på hvad der står i stillingsbeskrivelsen og at det er det der arbejdes
efter, samt at den ledige ikke nødvendigvis kommer fra et job inden for faget, og derfor
evt. skal overflyttes til gældende A-kasse/Forbund.
Frivillighed
2011 er frivillighedens år- og FOA er ikke imod. Men frivillighed må aldrig afløse fagligt
arbejde. FOA har været inviteret med til møde både i Silkeborg og Skanderborg
Kommune og FOA har sammen med andre forbund lavet forslag til et sæt spilleregler på
området. Disse udleveres til sektorens FTR/TR.
Skolen/uddannelser.
Sektoren har et godt samarbejde med Social-og Sundhedsskolerne. Vi kommer på besøg
på skolerne og hilser på eleverne og taler med dem om fagbevægelsen og medlemskab.
Vi oplever at de er meget lyttende og interesserede.
Sektorens faggrupper.
Pædagogmedhjælper. Der har både i Silkeborg og Skanderborg Kommune været
arbejdet med at finde en ny struktur på daginstitutionsområdet. Den nye struktur er nu på
plads og de nye ledere er fundet. Institutionerne er blevet samlet i klynger/områder hvor
der fremover vil være en fælles leder. Den enkelte enhed får en daglig leder. Perioden har
været præget af en del usikkerhed omkring, hvem bliver vores leder, kan man nu som
ansat flyttes rundt mellem institutionerne, hvem er vore nye TR. Der arbejdes i begge
kommuner på at få den nye MED struktur på plads og der skal vælges både TR og AMR.
Opfordring til pædagogmedhjælperne om at gå tilbage på arbejdspladsen og vælge
TR/AMR. Der ligger et både stort og spændende arbejde i at finde den sti der skal trædes.
Dagplejen. I begge kommuner har dagplejepædagogerne fået nye titler. De hedder nu
pædagogiske ledere i dagplejen.
Dagplejeområdet er hårdt ramt i begge kommuner. Budgetterne er skåret, hvilket blandt
andet betyder færre kurser og uddannelsesmuligheder. Specielt pædagogisk assistent er
svær at komme på. Det faldende børnetal har betydet afskedigelse af både dagplejere og
pædagogiske ledere i både Silkeborg og Skanderborg Kommune.
Omsorgsmedhjælper. Sektoren har inviteret faggruppen ind til møder, både medlemmer
og ikke medlemmer. Vil gerne have dialog med faggruppen om hvad FOA kan gøre for
dem.

Fagområdet er præget af mange timelønnede, vikarer og midlertidige stillinger. Mange er
og har været ansat i vikarstillinger i mange år. Området er også ramt af besparelser.
Fremtidens arbejde:
Tillidsrepræsentanterne: Både TR og AMR har været meget hårdt presset. Der er
rigelige udfordringer i tiden hvor økonomien virkelig er strammet til. Sektoren vil gerne
støtte op om jeres arbejde. Der vil blive afholdt TUS samtaler i løbet af næste år. Der
arbejdes på at afholde en TR konference for sektorens TR, som er tænkt som en start til et
udviklingsforløb og vi vil i sektoren gerne have et tæt samarbejde med vores TR.
Opfordring til at I henvender jer til sektoren med forslag til indhold på en konference og
kursusforløb.
Overenskomst: – nu skal vi i gang med den kommende OK. Der skal indsamles forslag
fra jer og forslagene skal sendes til faggruppernes faglige udvalg.
I vores sektor er vi godt repræsenteret i de faglige udvalg. For omsorgsmedhjælperne er
valgt Anette Teglgaard, for dagplejerne er det Karen Munk Andersen og for de
pædagogiske konsulenter er det Grethe Seekjær.
Afdelingens mål
To aktive huse: I sektoren prøver vi at dele aktiviteterne i de to huse hvis muligt, dog
desværre begrænsninger i Skanderborg i forhold til undervisning.
Synlighed: Her bruger vi hjemmesiden hvor der nu kan findes
sektorbestyrelsesreferater/nyhedsbreve, sektorens aktiviteter med efterfølgende billeder,
sektorens bevillingspolitik og udlån af Christianiacykler.
Sektorbestyrelsesreferater bliver også udsendt via mail til sektorens tillidsrepræsentanter.
Flere medlemmer: Her har vi altid fokus, vi er til for medlemmerne. Der er dog
desværre i sektoren et faldende medlemstal, men vi har også faldende stillinger.
Tak/slutning
Det har været et særligt år for sektoren, tak for den store opbakning fra jer, jeres
tilbagemeldinger/kommentarer betyder meget. Den viden I kommer med til os ude fra
virkelighedens verden, er vores livsnerve. En særlig tak til tillidsrepræsentanterne som
har haft mange udfordringer.
Tak til sektorbestyrelsen for det gode samarbejde og opbakning.
Beretning og det fremtidige arbejde enstemmigt godkendt.
Ad. 4 Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag
Ad. 5 valg.
5.1

Aase Rohde Christensen er valgt som sektornæstformand for 2 år.

5.2

Dagplejer:

Inger Lise Jensen valgt til sektorbestyrelsen for 2 år
Tina Groth valgt til sektorbestyrelsen for 2 år
Vita Valbjørn Christiansen valgt som sektorbestyrelsessuppelant for 1 år
Tina Groth valgt som faggrupperepræsentant for 1 år
Inger Lise Jensen valgt som faggrupperepræsentant for 1 år
Pædagogmedhjælperne:
Brian Dinesen valgt til sektorbestyrelsen for 2 år
Else Gam Jensen valgt som sektorbestyrelsessuppleant for 1 år
Brian Dinesen valgt som faggrupperepræsentant for 1 år
Kim Barslund valgt som faggrupperepræsentant for 1 år
Birgitte Naor valgt som faggrupperepræsentant for specialområdet for 1 år
Dagplejeledere/pædagogiske ledere i dagplejen/pædagogiske konsulenter:
Hanne Godskesen dagplejepædagog valgt til sektorbestyrelsen for 2 år
Bodil Lauge Jakobsen dagplejekonsulent valgt til sektorbestyrelsen for 2 år
Gudrun Thure Jensen dagplejekonsulent valgt som sektorbestyrelsessuppelant for
1 år.
Hanne Godskesen dagplejepædagog valgt som faggrupperepræsentant for 1 år
Omsorgsmedhjælperne:
Anette Teglgaard valgt som sektorbestyrelsessuppleant for 1 år
Karin Vitten Pedersen valgt som faggrupperepræsentant for 1 år
Ad. 6 Eventuelt
Intet under eventuelt.
Jytte afslutter generalforsamlingen, med tak til de fremmødte. Aftenen afsluttes med en lille
overraskelse samt underholdning v/ Brian Hansen, skuespiller fra Ry, som på sin helt egen måde
fortæller om kommunikation.

