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Fælles-MED-dagtilbud - Fælles-MED-skole 

Referat 

fredag den 8. december 2017 kl. 8.00-11.30 

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 Jesper Lynnerup 

 

Sekretær for Fælles MED dagtilbud: Grethe Bach Jørgensen 

Sekretær for Fælles MED skole: Mette Nielsen 

 

Afbud: Ellen Andersen 

Dagsorden Fælles MED skole- og dagtilbud 8.00-9.30 

Pkt. Tekst Beslutning 

1.  Ny organisation i KUFA  

Til drøftelse 

Indledning v. Jens vedr. 

evalueringen 

 

Drøftelse af perspektiver på 

afholdelse af Fælles MED møder for 

dagtilbud og skole. (hver for sig 

og/eller sammen) 

 

Medlemmerne er garanter for, at 

punkterne er relevante for 

henholdsvis Fælles MED skole og 

Fælles MED dagtilbud – eller 

relevant for det fælles forum. 

 

Formelt set skal en ændring af 

Fælles MED strukturen forelægges 

Hoved MED.  

 

Forskellige perspektiver på, om 

nuværende form er en ændring af 

MED. 

Jens pointerer, at vi er to 

selvstændige MED udvalg. 
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Forslag om differentiering af 

mødefrekvens for Fælles MED skole 

og Fælles MED dagtilbud. 

 

Formandsskabet laver udspil til 

mødestruktur for aug. 2018 – juli 

2019. Godkendes på næste Fælles 

MED møde. 

 

Vi beslutter fremover at afslutte 

Fælles MED møder med en 

evaluering af, om punkterne var 

relevante. 

 

2.  Rygepolitik 

 

Til information og drøftelse 

Fælles MED skole og Fælles MED 

dagtilbud nåede efter drøftelse, og 

afstemning, frem til, at fastholde det 

decentrale perspektiv. Drøftelserne 

skal foregå i de enkelte institutioner. 

3.  Kompetenceudvikling – herunder det fælles 

kursuskatalog 

 

Til information og drøftelse 

 

I skoleåret 2017-2018 har skole og 

dagtilbud haft et fælles 

kursuskatalog over korte kurser. 

 

Kursusudvalget for skole ønsker 

fremover en tydeligere opdeling for 

aldersgrupperne / målgruppen i 

kataloget, alternativt separate 

kataloger. 

 

Kursuskataloget skal drøftes på 

kommende ledermøde for dagtilbud. 

 

Fælles MED skole og Fælles MED 

dagtilbud ønsker, at fortsætte med et 

fælles kursuskatalog, med en 

præcisering af aldersgrupper, 

målgrupper. 

Der er et stort udbytte ved f.eks. 

fælles foredrag. 

 

Det kommende år fastholder vi de to 

kursusudvalg, med et fælles 

kursuskatalog. 

 

Sammensætningen i kursusudvalget 

på skoleområdet skal drøftes. 

 

4.  Orienteringspunkter 

 

 Sprog- og læseresultater.   

Kirsten, Lisbeth og Bodil 

gennemgik vore 
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Fra BFU v/Jens Kvist 

Fra Forvaltningen v/ Jens Kvist 

Til og fra Hoved-MED, v/vores repræsentanter 

overordnede tegn - som de 

gjorde det på møderne i 

lokalområdet. Udvalget var 

som sædvanligt meget 

interesserede i området. 

Som sidste gang ses det, at 

vi godt og vel er på/over 

landsgennemsnit, men det 

bekymrer fortsat, at der er så 

store forskelle. (især 

skoleområdet) 

 Budgetanalyse på 

skoleområdet. Udvalget 

indstiller til ØK. 

 Inklusionsfremmende 

læringsmiljøer. Udvalget 

godkendte oplægget til 

proces  

 Skoleudsættelser. Udvalget 

tog til efterretning. 

 Hem Børnehave og Skole. 

Udvalget indstiller model 4A 

(ca. 5 mio. kr.) til ØK og 

Byråd 

 Fordeling af ressourcer til 

specialpædagogisk bistand i 

Dagtilbud. Sendes i høring 

 En del anlægsbevillinger (af 

teknisk karakter) blev sendt 

videre til ØK og Byråd 

Henrik orienterede om dagsorden til 

kommende møde i Hoved MED. 

5.  Punkter til næste møde i Fælles-MED dagtilbud og 

skole 

Mødestruktur og mødeplan 

HR beretning (oplæg Leif og Henrik) 

6.  Evt.    
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Dagsorden Fælles–MED-Skole 9.45-11.30 

Pkt.  Tekst Beslutning 

1. 1

. 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 

herunder AT-påbud (Per Nors?) 

 

Til information og drøftelse 

Bilag: Skolernes årlige arbejdsmiljødrøftelse – samlet 

Gennemgående temaer i skolernes 

årlige arbejdsmiljødrøftelser er: 

Trivsel, arbejdsglæde, arbejdsmiljø, 

Ressourceknaphed, Inklusion, 

Læringsportal, Fravær/sygemeldinger 

og fusion i lokalområde 3. 

Formandskabet udarbejder et forslag 

til en generel skrivelse med 

udgangspunkt i ovenstående temaer 

til Hoved-MED.  

Temaerne skrives på boblelisten. 

2. 2

. 

Opgørelse af arbejdsskader 

Til information og drøftelse 

Bilag: Opgørelse af arbejdsskader i skoler 

Taget til efterretning. 

Krabbeshus Heldagsskole og 

praksisnære vejledere inviteres til 

Fælles-MED-skole med henblik på 

det præventive arbejde og 

konflikthåndtering.  

3.  Digitale læremidler fremadrettet 

Centralt/decentralt 

Til information og drøftelse 

Opbakning til forslaget om at 

tilrettelægge en proces ifm. valg af 

fælles digitale læremiddelløsning.   

4. 3

. 

Status på skolefravær og inkluderende læringsmiljø 

Til information og drøftelse 

Børne- og Familieudvalget har 

godkendt forvaltningens oplæg til 

proces for arbejde med Skolefravær 

og Inkluderende.  

Om skolefravær er tænkningen, at 

man melder barnet fraværende eller 

syg forud ved hjælp af digitale 

løsninger.  

Invitation og opfordring til deltagelse i 

processen og til at deltage i en af 7 

arbejdsgrupper. 

5.  Kompetenceudvikling ifm. KIU og vejlederuddannelser 

Til information og drøftelse 

Der er godt 800.000 kr. tilbage ifm.   

A.P. Møller projektet ”Kurs mod fuld 

kompetencedækning. Skolernes 

behov er ikke til 24 deltagere i 

gennemsnit på et antal KIU hold. 

Skolernes behov undersøges pt. og 

der er dialog med VIA om 
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deltagergebyret ved hold mindre end 

24 i snit.   

6. 4

. 

Forflyttelser i skolevæsenet 2018-2019 og fremadrettet  

Til information og drøftelse 

Bilag: Forslag til tids- og handleplan for forflyttelser pr. 

1.8.2018 

Lærerforflyttelser i Skive Kommune udkast til skrivelse 

 Forslaget til Tids- og handleplan blev 

drøftet og tilrettes ifm. fravær af 

fælles-TR i uge 12. Planen tages 

med i ledergruppen.  

Skrivelse underskrevet af fælles TR i 

DLF og Skole- og Dagtilbudschef 

blev drøftet og taget til efterretning. 

7. 5

. 

Ændring af TR-kultur 

v/DLF 

 

Til information og drøftelse 

DLF ser med bekymring på en 

udvikling, hvor TR repræsenterer 

flere undervisningssteder og/eller 

både almen og specialområdet – én 

TR pr. enhed er ønskværdig if. 

Lærerkredsen.  

8. 6

. 

Evt. Per Nors inviteres til et kommende 

møde vedr. AT-påbud.  
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 Dagsorden Fælles–MED-Dag 9.45-11.30 

Pkt Tekst Beslutning 

1. Årlig arbejdsmiljødrøftelse 

Til information og drøftelse 

Bilag: Dagtilbuds årlige arbejdsmiljødrøftelse – samlet 

Positivt med fælles temadag for AMR, TR 

og leder.  

Fælles MED dagtilbud ønsker at TR 

deltager til temadagen. 

Emne til HR: Selvledelse i forandringer 

2. Opgørelse over arbejdsskader 

Til information og drøftelse 

Bilag: 

Oversigt over arbejdsskader i dagtilbud 

Hændelige uheld. 

Flertallet af skader har karakter af vrid, 

stræk osv.   

Fælles MED dagtilbud opfordrer til at 

inddrage PPR´s fysioterapeuter / 

ergoterapeuter til gennemgang af egen 

institution. 

Det er muligt at kontakte 

fysioterapeuterne i sundhedsordningen til 

forebyggende indsats. 

3. Opfølgning på ”opskrivning” fra sidste møde (Grethe) 

Til information og drøftelse 

Grethe tager initiativ til en arbejdsgruppe 

med pladsanvisning, sundhedspleje, 

repræsentant fra Fælles MED og Grethe. 

Lissa deltager i arbejdsgruppen 

Obs. på oversættelse af evt. folder eller 

kontakt til integrationsmedarbejdere. 

 Stærke dagtilbud  

Til information og drøftelse 

Udarbejdet oplæg vedr. de 24 initiativer 

blev gennemgået. Kommentarer blev 

tilføjelset 

Forelægges ledergruppen til ledermødet 

d. 19. december. 
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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, trivsel, 

arbejdsglæde og arbejdsmiljø, 

Ressourceknaphed,  

 Fravær/sygemeldinger  

 Fusion i lokalområde 3. 

 HR beretning undersøges på områderne 

 Skole og Dagtilbud – helhed 

 Inklusion – AKT 

 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 

 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 

 HR regnskab 

 Hvad kan vi tale om i MED? https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-

alle/Page/37396/medarbejder-1/med-arbejdsmiljo-og-tillidsreprasentanter/om-med/hvad-kan-vi-tale-om-i-med/ 

 

https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/37396/medarbejder-1/med-arbejdsmiljo-og-tillidsreprasentanter/om-med/hvad-kan-vi-tale-om-i-med/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/37396/medarbejder-1/med-arbejdsmiljo-og-tillidsreprasentanter/om-med/hvad-kan-vi-tale-om-i-med/

