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Fælles-MED-dagtilbud - Fælles-MED-skole 

dagsorden 

tirsdag den 13. juni 2017 

Restaurant Strandtangen, Strandvejen, Skive 
 

Fælles-MED-Dagtilbud: Fælles-MED-Skole: 

Skole- og dagtilbudschef, Jens Kvist  

Souschef, Grethe Bach Jørgensen 

Dagplejeleder, Ellen Andersen    

Områdeleder, Lissa Juliane Birkkjær Højmose 

Daginstitutionsleder, Preben R. Christensen 

Daginstitutionsleder Mariane Pihl Kristensen 

BUPL, næstformand,  Henrik Nielsen 

FOA, Gitte Hansen   

Pæd. medhjælper, Anni Bækmand   

Pæd. medhjælper, Ella Sørensen  

Pædagog, Naja Bang Gade 

Pædagog, Pia Haunstrup Nielsen 

Skole- og dagtilbudschef, Jens Kvist    

Souschef, Mette Nielsen   

Skoleleder, Inga Kaastrup    

Skoleleder fra vidtgående spec. uv., Dorte Jalk 

SFO-Leder, Ann B. Mortensen  

DLF, fælles-TR, Leif Primdal  

DLF, næstformand, Birgitte Sand   

DLF Jesper Jeppesen    

HK, Dora Nielsen    

BUPL Henrik Nielsen    

FOA Gitte Hansen     

FOA Heine Mortensen 

 

Afbud: Henrik Nielsen, Lissa J. B. Højmose, Pia Haunstrup Nielsen, Inga Kaastrup, Dorte Jalk, Mariane P. 

Kristensen, Ella Sørensen 

 

Dagsorden Fælles MED skole- og dagtilbud (13.00 – 14.45)  

Pkt. Tekst Beslutning 

1.  Budget 2017 

-til drøftelse 

Budgetorienteringsmøde afholdes torsdag den 15. juni kl. 

16.30-18.00 på Læreruddannelsen i Skive 

Budgetforslag fremlægges på 

budgetorienteringsmøde torsdag 

den 15. juni 2017 på 

Læreruddannelsen.  

For- og næstformænd for fælles-

MED laver et udkast til høringssvar, 

som rundsendes pr. mail til begge 

fælles-MED.  

Der reserveres tid til at færdiggøre 

høringssvar fredag den 30. juni 2017 

kl. 10 – 11 på Hedemarken.  

2.  Prioritering af kommende års arbejdstemaer 

-til drøftelse 

  

 Stresspolitik 

 Udviklingsdialoger 

 Deltidsansattes ret til højre 
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Forslag medbringes på mødet timetal (arbejdsgruppe 

nedsat) 

 Ny MED-struktur når MED-

aftalen er underskrevet 

 

3.  Årshjul 

-til drøftelse 

https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhol

d-til-alle/Page/5282/medarbejder-1/med-arbejdsmiljo-og-

tillidsreprasentanter/hoved-med/hoved-meds-arshjul/ 

Bilag: Forslag til revision af årshjul samlet 

Årshjulet godkendes.  

 

Fælles-MEDs møde med BFU bør 

ligge efter budgetorienteringsmøde i 

juni.  

4.  Forslag til mødeplan 2017-2018 

-til beslutning 

Bilag: Forslag til mødeplan 2017-2018 

Forslaget tilrettes så juni-mødet 

(2018) i fælles-MED falder på samme 

dag, som mødet med BFU og 

afsluttes evt. med spisning.  

5.  Ny organisation i KUFA og evaluering af forsøg  

 Mål og kriterier – justering af 7 – kanten 

Til information og drøftelse 

Bilag: 7-kant 

KUFA-MED har brugt 

udviklingsdialog til at 

midtvejsevaluere ny organisation i 

KUFA. 

I fælles-MED-dagtilbud og –skole 

midtvejsevaluere på alle møder ved 

hjælp af syvkanten.  

For- og næstformænd for fælles-

MED aftaler temaer til 

udviklingsdialog til evaluering af ny 

organisation i efteråret 2017 i fælles-

MED-dagtilbud og –skole. 

I oktober inviteres KUFA-MED, 

fælles-MED-dagtilbud og fælles-

MED-skole til et fælles møde med 

henblik på evaluering af organisation 

i KUFA.  

6.  Orienteringspunkter 

 

Fra BFU v/Jens Kvist 

 

  

Krabbeshus Heldagsskoles 

organisering og lokaler fremlægges 

for BFU 14.6.2017 

https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/5282/medarbejder-1/med-arbejdsmiljo-og-tillidsreprasentanter/hoved-med/hoved-meds-arshjul/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/5282/medarbejder-1/med-arbejdsmiljo-og-tillidsreprasentanter/hoved-med/hoved-meds-arshjul/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/5282/medarbejder-1/med-arbejdsmiljo-og-tillidsreprasentanter/hoved-med/hoved-meds-arshjul/
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Fra Forvaltningen v/ Jens Kvist 

 

 

 

Til og fra Hoved-MED, v/vores repræsentanter 

 

Budgetoplæg 2018 

Budgetanalyse på nøgletal 

Budgetanalyse af dagplejen 

Ledelsesstruktur på skoleområdet 

Grunduddannelse for unge 

udlændinge (18-25 årige) 

Stafetlog – retningslinjer 

It-sikkerhedskursus online til det 

administrative personale. Der 

undersøges pt. om det må 

videresendes til medarbejdere i 

skoler og dagtilbud, der ikke er på 

citrix.    

Rygepolitik 

Mailretningslinjer: arbejdsmail må 

bruges privat ved fjerne den officielle 

signatur.  

Budget 2018.  

 

7.  Punkter til næste møde i Fælles-MED dagtilbud og skole Ny dagtilbudsudspil 

8.  Evaluering af mødeform Der efterspørges mere dialog på 

møderne.   

Der bør afholdes både separate 

møder og fælles-møder. 

Frem og tilbageløb mellem lokal-

MED, fælles-MED og Hoved-MED.  

9.  Evt.  Valg af ny fælles TR for teknisk 

servicemedarbejdere og ledere  

 

Dagsorden Fælles–MED skole (14.45- 16.00)  
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Pkt.  Tekst Beslutning 

1. Afslutning af skoleårets arbejde i fælles-MED  

-til drøftelse 

Arbejdstemaer: 

 Folkeskolereformen  

 Medarbejdernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø 

 HR beretning undersøges på områderne 

 Læringsportals implementering  

 Skole og Dagtilbud – helhed 

 Inklusion – AKT 

Drøftet 

 

2. 

Prioritering af kommende skoleårs arbejdstemaer  

- til drøftelse og beslutning 

Forslag medbringes på mødet 

 Budgetanalyse af 

folkeskoleområdet under 

forudsætning af vedtagelse af 

budget 

 Rammeforsøg på Ådalskolen, 

§16A 

 Dispensationsansøgninger ifm. 

§16B 

 Pulje og program for løft af de 

svageste elever  

 Læringsportal 

 Forflyttelsesplan 

 Understøttende undervisning 

 Handleplan for matematik 

 Handleplan for bevægelse 

 Samarbejdet med lokal-MED 

 

3. 

Skoleårets planlægning herunder medarbejdersituationen 

og LUT-netværk 

-til drøftelse 

Bilag: LUT-netværk 2017-2018 

Jens Kvist gjorde rede for 

medarbejdersituationen. 

En revideret udgave af LUT-

netværkskalender 2017-2018 

vedhæftes referatet.  

 

4. 

Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Ekspertgruppens 

udspil 

- til information og drøftelse 

http://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/bedre-veje-til-en-

ungdomsuddannelse 

Jens Kvist orienterede om 

ekspertgruppens udspil til nye veje 

til ungdomsuddannelse. 

https://www.regeringen.dk/nyheder/a

nbefalinger-til-ungdomsuddannelser/ 

 

 

  

http://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse
http://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse
https://www.regeringen.dk/nyheder/anbefalinger-til-ungdomsuddannelser/
https://www.regeringen.dk/nyheder/anbefalinger-til-ungdomsuddannelser/
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For Fælles-MED-dagtilbud 

Boblelisten 

For Fælles-MED-skole 

Boblelisten 

 Voldspolitikken – tilrettet udgave (sidste 

kvartal) 

 HR-beretning på vores område (sidste 

kvartal) 

 Arbejdsskader og arbejdsmiljødrøftelser 

(sidste kvartal) 

 Nyt dagtilbudsaftalel  

 

 Folkeskolereformen  

 Kvalitetsrapporten – nedslag 

 Medarbejdernes arbejdsvilkår og 

arbejdsmiljø 

 HR beretning undersøges på områderne 

 Læringsportals implementering  

 Skole og Dagtilbud – helhed 

 Inklusion – AKT 

For Fælles–MED skole- og dagtilbud 

Boblelisten 

 Stresspolitik 

 Udviklingsdialoger 

 Deltidsansattes ret til højre timetal (arbejdsgruppe nedsat) 

 ”samarbejdet/praksis mellem SKO DA og FA ved en akut hændelse som f.eks. 

tvangsfjernelse”. 

 


