
Referat fra landsmødet den 10 marts 2019 hos Linda i Århus  
 

Fremmødt : Århus, Ålborg, Sjælland og Fyn  
Afbud fra : Vesthimmerland og Silkeborg  

 

 

1 ). Dagsorden blev godkendt. Fyn skriver referat og Ålborg er ordstyrer  

2). Referat godkendt fra sidste møde. 

3 ) Status på klagesager  
Ålborg har en sag om lukkedage mm. 
Sagen ligger lige nu i Tilsynet med kommunerne i Ankestyrelsen.  
Ankestyrelsen har lukket sagen flere gange, fordi der mangler oplysninger i sagen, derfor har det taget 
så lang tid. 
Det har Ankestyrelsen også gjort i tilsynssagen fra Aarhus, der nu har ligget i 2 år i Tilsynet med 
kommunerne. 
Anne kontakter Indenrigsministeriet, der er øverste ansvarlige for Ankestyrelsens arbejde, idet 
Ankestyrelsens praksis er i strid med de forvaltningsretlige principper.  

Den store sag i Viborg omkring ulovlig tilbagekaldelse af godkendelse er Anne inde i.  
Denne sag har varet siden oktober 2018.  
Kommunen har ikke rettet sig efter hvad Ankestyrelsen har truffet afgørelse om og sagen ligger nu igen 
i Ankestyrelsen.  
Anne arbejder videre med sagen.  

4 ) Status på vejledningen  
Chefjuristen som Anne har haft et super godt sammearbejde med, er muligvis stoppet, for Anne kan 
ikke komme i kontakt med hende og hendes mailadresse virker ikke mere 

5 ) Medlemmer fra andre regioner 
Ålborg og Århus har fået en mail, fra et medlem fra Fyn , om at de gerne vil være medlemmer ved dem. 
Da vi på Fyn har lavet det med forsikringen. 
Der var enighed om, at man ikke tager medlemmer fra andre områder, hvis der er en forening i dette 
område.  
Elsebeth fortalte lidt om de 5 medlemmer, som gerne vil have denne forsikring væk. 

6 ) Kort nyt fra foreningerne 
Vesthimmerland : Karin havde sendt en mail 
I december var de på julemesse. Mødte 2 politikere fra venstre og fik en god snak. 
I februar har hun holdt møde med en anden politiker, om deres mangel på samarbejde med 
kommunen. Bla. om børneattester på vores vikarer. Kommunens totale nedgørelse af os på møder. At 
komunen ikke giver tilskud til privat børnepasning på deres hjemmeside.  
Karin er nu blevet indkaldt til møde 26 marts, så må vi se hvad der sker. 
De har hyret Maj-Britt Brøndum Andersen,som har holdt foredrag om de nye læreplanstemaer. Maj-Britt 
kunne flyve hjem, over alle de positive tilbagemeldinger fra sine medlemmer 

Århus :  
Har fået en del nye medlemmer her på det sidste. Samlet er vi nu 65 medlemmer. 5 nye fra Viborg efter 
den sag der kører, og der er kommet flere til fra Skanderborg Kommune.  
De har været på bazar, hvor de havde pustet masser af balloner op. Det så ski..... godt ud. De fik 
snakket med mange mennesker, der ikke vidste, at der var private børnepasninger de kunne vælge. 
De har fået en aftale med DGI om 750 kr i rabat til et kursusforløb, hvor man kan bliver certificeret DGI-
privat pasningsordning. Selve kurset koster 4250 kr og så giver Krifa op til 2000 kr i rabat, hvis man er 
medlemmer der. 

Dette kursus skal man fornye hvert år, men man glemmer jo ikke, hvad man har lært. 
Den 24 marts, har Århus inviteret alle deres forhandlere til en hyggedag, hvor de kan komme og gøre 
en god handel med dem. Århus vil gerne invitere alle vores medlemmer til dette event. Indbydelsen 
kommer og vi skal sende den ud til vores medlemmer. 

Sjælland : 
242 medlemmer  
Helle er sygemeldt. God bedring til Helle  
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De har haft førstehjælpskursus. Et hold hvor de lavede flere stationer, som lignede et rigtigt ulykkessted 
. Super god aften.  
Foredrag om situationsfornemmelse  
Vil gerne have et foredrag om mad for småbørn og læreplaner. 
Hvad gør i med dagplejedagen, da det er fredagen efter kri.himmelfart. Et spørgmål fra et medlem. Det 
bliver den 14 maj 2019  

Silkeborg :  
Anne fortæller at formanden går på barsel og Anne Kathrine Vendelbo fra bestyrelsen overtager 
formandsposten.  
Så intet nyt fra dem 

Fyn : 
178 + 22 dobbelte 
Vores 10 ugers kursus i år bliver lægerplaner 
Vi har igen gratis førstehjælp til november  
Vi fra bestyrelse har været ud og spise på medlemmernes regning. Tina var syg, så hun og Jan skal ud 
og spise en anden dag.  
Forsikringen tager meget af vores tid. Vi er spændt på, hvor mange vi bliver efter næste 
generalforsamling. Vi har en del penge i kassen, til at klare dette.  
Vi håber at det kun bliver nogle få, som stopper.  

Ålborg : 
222 medlemmer efter generalforsamlingen 
Kursus med Sosu Nord, de vil ikke have det online.  
Ikke så mange foredrag frem i tiden. Snakkede lidt om Lady Walk, som Fyn er med på for 3 gang. Fyn 
får trykt logo på ryggen, god reklame  

7). Næste møde er den 8 september 2019 kl 10,30 i Odense.  
Forsikringsmanden vil komme og fortælle, om den forsikring Fyn har tegnet. 
Fyn skriver dagsordenen og Sjælland skriver referat  

8 ) Evt.  
Claus er blevet kontaktet af " Boligder " de kan give os dette tilbud, om at vi kan komme på en side med 
boliger til salg. Så når man søger på, hvad der er i området af dagplejere. Hvis man køber hus, kan 
man se, om der er en privat børnepasser i området. Det kunne vi godt se, som en god nyhed. Det skal 
bare være med vores www.adresser, så de bare kan trykke på det. Claus vil gå videre med det.  
Vi kan/vil ikke være ansvarlige for om folk selv for meldt sig af, hvis man ikke er passer mere. 

Anne bruger mange timer på Forenings- og Landssammenslutningssager. Det drejer sig om 
telefonsamtaler med Ministeriet om ændringsforslag til den nye vejledning og om fortolkningsspørgsmål 
vedr. de nye regler om de private pasningsordninger samt skriftlige anmodninger om udtalelse vedr. 
lovfortolkning. Det er besvarelse af henvendelser fra de andre foreninger om juridiske problemstillinger. 
Det er Tilsynssager og personsager i Ankestyrelsen, som alle medlemmer får gavn af, fordi det danner 
retspraksis, som de andre kommuner skal følge. Et medlem fra Århus, har for næsten et halvt år siden 
foreslået Anne at hyre en vikar ind hjemme en dag om måneden, så Anne får en månedlig kontordag.  
Da arbejdsbyrden er stadigt stigende og Anne efterhånden bruger alle hverdage, mange weekender og 
også ferier på forenings/Landssammenslutningsarbejde og der lige om lidt også kommer en vejledning, 
som skal læses og kommenteres på til Ministeriet hurtigst muligt, har hun tænkt over dette forslag.  
Hvis vi siger god for dette forslag, er det 10 timer x 200 kr om måneden. 12 gange om året. Vi er ca 760 
medlemmer lige nu og det giver ca 32 kr pr medlem.  
Vi ved jo alle, hvad det koster, hvis vi bare kigger på en advokat, og det kommer jo alle foreninger til 
gode. 
 


