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Fælles-MED-dagtilbud - Fælles-MED-skole 

Referat 

fredag den 15. september 2017 

8.00-11.00 

Mødelokale 1 (3. sal), Skive Rådhus 
 

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 Jesper Lynnerup 

 

Sekretær for Fælles MED dagtilbud: Grethe Bach Jørgensen 

Sekretær for Fælles MED skole: Mette Nielsen 

 

Afbud: Henrik Nielsen, Ann B. Mortensen 

Dagsorden Fælles–MED skole 8.00-9.00 

Pkt.  Tekst Beslutning 

1. Sygefravær pr. ansat for alle faggrupper opgjort pr. 

skoleår 

Til information og drøftelse 

Bilag: Udleveres til mødet. 

Sygefraværet pr. ansat i skoleåret 

2016-2017 blev uddelt og 

gennemgået.  

HR-beretning 2016 vil, når den er 

tilrettet, blive taget op i Fælles-MED. 

Samme udtræk for skoleåret 2015-

2016 vedhæftes referatet. 

2. Evaluering af forflyttelser og fremadrettet  

Til information og drøftelse 

Evaluering af forflyttelsesprocessen 

blev drøftet. Vi tager vare på alle 

medarbejdere – også ved hjælp af 

omplaceringspuljen.  

Drøftelse af hvordan frivillige 
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forflyttelser kan behandles.  

Opfordring til skoler om at se på 

kriterier for forflyttelser i lokal-MED.  

Et udkast til en skrivelse udarbejdet af 

Skole- og Dagtilbudschef og 

kredsformand til de lærere, som er 

udset til forflyttelse vedhæftes næste 

dagsorden. 

Planlægning af forflyttelser pr. 

1.8.2018 sættes på kommende møde 

i Fælles-MED-skole.  

3. Antimobbe-politik og Den nationale klageinstans  

Til information og drøftelse. 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=ski

ve&page=document&docId=86766&ItemId=86782  

Orientering blev givet.  

Alle skoler skal have en lokal anti-

mobbe/trivsel-strategi. 

 

Dagsorden Fælles MED skole- og dagtilbud 9.00-10.15 

Pkt. Tekst Beslutning 

 Kaffe og brød kl. 9.00   

1.  Ny organisation i KUFA og evaluering af forsøg  

 Vi justerer vores evalueringsredskab, 7- kanten, og 

drøfter mål og kriterier overfor handlinger m.v. 

 Giver drøftelsen af 7-kanten anledning til 

evalueringsspørgsmål til udviklingsdialogen d. 5. 

oktober 2017, hvor organisationen skal evalueres i 

samtlige Fælles-MEDér? 

 Kan Fælles MED skole- og dagtilbud inspireres af  

KUFA-MED´s forslag til evalueringsspørgsmål? 

 

1. Oplever du, at der er klarhed over 

ansvarsfordelingen og hvem, du referer til? 

2. Giver den nye organisering mulighed for bedre 

koordinerede indsatser? 

- Drøft gerne (eller giv et konkret eksempel på), 

hvordan dette er sket konkret.  

3. Giver den nye organisering bedre udnyttelse af 

eksisterende ressourcer? 

Den nye organisering i Kultur- og 

Familieforvaltningen, som har løbet 

som forsøg fra 1.9.2016 skal 

evalueres i efteråret.  

Den 5. oktober evalueres 

organiseringen i de tre følgegrupper: 

KUFA-MED, Fælles-MED-Dagtilbud 

og Fælles-MED-Skole.  

HR er medplanlægger af processen 

for dagen. 

7-kanten medbringes til planlægning 

af evalueringsprocessen.   

 

Den tilrettede 7-kant vedhæftes 

referatet.  

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=86766&ItemId=86782
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=86766&ItemId=86782
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- Drøft gerne (eller giv et konkret eksempel på), 

hvordan dette er sket konkret. 

4. Har du oplevet en bedre sammenhæng (evt. 

effektivisering) i løsningen af dine opgaver? 

- Drøft gerne (eller giv et konkret eksempel på), 

hvordan dette er sket konkret. 

5. Er der skabt et kollegialt fællesskab i den nye 

afdeling/de nye afdelinger? 

- Drøft gerne (eller giv et konkret eksempel på), 

hvordan dette er sket konkret. 

 

Rammen for dialogen er, at ovenstående spørgsmål ikke 

skal indeholde en drøftelse af: 

- Ressourcer 

- Personer (det er ikke en lederevaluering) 

- Serviceniveau 

 

Til drøftelse og godkendelse. 

Bilag: 7-kant 

2.  Indsatser for to-sprogede børn i skole og dagtilbud. 

Til information og drøftelse 

Bilag: 

Ny ressourcetildeling- og organisationsmodel for 

modtagerklasseelever:          

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=s

kive&page=document&docId=79835&ItemId=79853  

Orientering om indsatser for 

tosprogede børn i skoler og 

dagtilbud: tidlig indsats, 

sprogkufferter, støtte og hjælp fra 

Vivi Smedsgaard og Kenneth 

Vejlgaard, hjælp fra 

kompetencecenter.  

3.  Orienteringspunkter 

 

Fra BFU v/Jens Kvist 

Fra Forvaltningen v/ Jens Kvist 

Til og fra Hoved-MED, v/vores repræsentanter 

BFU: 

 Indsatser for to-sprogede 

børn i skole og dagtilbud.  

 Præsentation af 

sprogkufferter 

 Undersøgelse af behovet for 

vuggestuepladser i Resen 

 Nyt navn til Nr. Søby 

Børnehave – Troldehaven 

 Knæk Cancer karavanen 

kommer til Skive mandag i 

uge 43 

 Rullende skolestart i Hem 

godkendt 

 Anlægsprojekt i Jebjerg  

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=79835&ItemId=79853
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=79835&ItemId=79853
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 Oddense Børneunivers 

samling af matrikler 

 Halvårsregnskab. 

Hele referatet kan læses her: 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/P

olWeb/default.asp?p=skive&page=

meetings&CommeteeId=9 

Jens Kvist orienterede om Budget 

2018 – driftsreduktioner, 

driftsudvidelser, anlægsudvidelser. 

Jens Kvist orienterede om 

Professionelle Lærings Fællesskaber 

(PLF) på ledelses- og 

systemledelsesniveau.  

Hoved-MED: 

 HR-Beretning 

 Rygepolitik 

 Udviklingsdialoger – hjælp 

fra HR 

 Nyt hold at Talentudvikling i 

foråret 2018 

 Orientering om systemet 

”Min ansættelse” (1.11) 

 Orientering om 

Frikommuneforsøget 

 Orientering om 

Udliciteringssag, TR på 

skoleområdet og den 

vakante 

vicekommunaldirektørstilling 

4.  Punkter til næste møde i Fælles-MED dagtilbud og skole Forslag fremsendes til næstformænd 

og/eller souschefer 

5.  Evaluering af mødeform   

6.  Evt.   Kick-off arrangement for 

pædagogisk personale ønsker andre 

faggrupper også at deltage i.  

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=meetings&CommeteeId=9
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=meetings&CommeteeId=9
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=meetings&CommeteeId=9
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Dagsorden Fælles–MED dagtilbud 10.15-11.00 

Pkt.  Tekst Beslutning 

1. Sygefravær pr. ansat for alle faggrupper opgjort pr. 

skoleår 

Til information og drøftelse 

Bilag: Udleveres til mødet. 

Sygefravær pr. ansat for alle 

faggrupper opgjort for perioden 3. 

og 4. kvartal af 2016 og 1. og 2. 

kvartal af 2017 blev uddelt og 

gennemgået.  

Den lokale opfølgning er vigtig.  

Muligheden for at sætte fokus på 

sygefravær aftales i Fælles-MED-

dagtilbud, når de årlige 

arbejdsmiljødrøftelser foreligger.  

2. Aftale om ”stærke dagtilbud – alle børn skal være med i 

fællesskabet”, herunder en ny styrket læreplan 

Til information og drøftelse 

Bilag: 

http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/mer

cado-bred-aftale-om-dagtilbud-er-godt-nyt-for-alle-smaa-

boern-og-deres-foraeldre/ 

(Læs aftaleteksten og listen over de 24 initiativer) 

Ny styrket læreplan afventes (forår 

2018).  

Afventer desuden KLs puljer. 

(Puljemidler og DUT-midler)  

Sættes på igen når der er nyt.  

 

 

 Evt. Opskrivning 

Finansiering af studerende (fælles 

pulje) – på ledermøde 

 

 

For Fælles-MED-dagtilbud 

Boblelisten 

 

For Fælles-MED-skole 

Boblelisten 

 Voldspolitikken – tilrettet udgave (2. kvartal) 

 HR-beretning på vores område (3. kvartal) 

 Arbejdsskader (4. kvartal) 

 Arbejdsmiljødrøftelser (4. kvartal) 

 Nyt dagtilbudsaftale  

 Kick off 

 

 Folkeskolereformen  

 Kvalitetsrapporten – nedslag 

 Medarbejdernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø 

 HR beretning undersøges på områderne 

 Læringsportals implementering  

 Skole og Dagtilbud – helhed 

 Inklusion – AKT 

http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/mercado-bred-aftale-om-dagtilbud-er-godt-nyt-for-alle-smaa-boern-og-deres-foraeldre/
http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/mercado-bred-aftale-om-dagtilbud-er-godt-nyt-for-alle-smaa-boern-og-deres-foraeldre/
http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/mercado-bred-aftale-om-dagtilbud-er-godt-nyt-for-alle-smaa-boern-og-deres-foraeldre/
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 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 

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”. 

 Referat af lokal-MED møder 

 Sektoransvar 

 Budget 2018 

 


