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Fælles-MED-dagtilbud - Fælles-MED-skole 

Referat 

fredag den 21. april 2017 

Hedemarken, Skyttevej 2, 7800 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 

 

Sekretær for Fælles-MED, Lone Rask Hansen lone@skivekommune.dk  

 

Afbud: Ella Sørensen, Ann B. Mortensen, Pia Haunstrup Nielsen, Anni Bækmand og Inga Kaastrup 

Dagsorden Fælles MED skole- og dagtilbud (8.00 – 11.00)  

Pkt. Tekst Beslutning 

1.  Forebyggende indsatser 

- til information og 

drøftelse 

Finn Godrim fra 

Institut for 

Relationspsykologi i 

Skive deltager 

 

Finn Godrim fortæller, at der ikke ses en stigning af 

henvendelser på skole og dagtilbudsområdet. 

Henvendelserne handler generelt om det indholdsmæssige 

som bl.a. ”frustration i og omkring opgaveløsningen.  

Medarbejdere føler sig til tider en smule” underbrugt”, og 

giver udtryk for, at de har brug for, at der bliver skabt 

plads til at komme i gang med opgaven.  

Link til ledernes materiale omkring stress: 

https://www.lederne.dk/faa-hjaelp-og-svar/trivsel-og-stress/dine-

medarbejdere 
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https://www.lederne.dk/faa-hjaelp-og-svar/trivsel-og-stress/dine-medarbejdere


779-2017-106166 

 

2.  Opfølgning på 

frivillighed 

- til information og 

drøftelse 

Lone Hjort Nielsen, 

leder af Oddense 

Børneunivers, inviteres 

til at komme og fortælle 

om sin PD 

  

Lone Hjort Nielsen orienterede om frivillighedsbegrebet, set 

i et lederoptik og anvendt bl.a. Scheins isbjerg i sin analyse 

af organisationskulturens betydning, det der er over vandet 

kan ses, høres og føles, når man møder en ubekendt kultur. 

Og der kan være mange ting på spil, hvis der skal tænkes 

frivillige ind på en arbejdsplads. Der skal være et stort 

fokus på den synergi, der kan opnås gennem samarbejdet 

mellem civilsamfundet og det offentlige.  

Lones oplæg er vedhæftet.  

 

3.  Ledelsesstruktur på 

skoleområdet 

Til information, 

drøftelse og evt. 

høringssvar 

Bilag: Høringsmateriale 

Fælles-MED besluttede at afgive høringssvar.  

 

”Fælles-MED skole- og dagtilbud giver opbakning til model 

1.  

Der udtrykkes bekymring i forhold til det faldende børnetal 

og vil gerne pege på, at løsningen ikke kan findes 

ledelsesstrukturen alene”.  

 

4.  Valg af sekretær i 

Fælles-MED 

Til beslutning 

 

Lone Rask Hansen træder ud af Fælles-MED og Grethe 

Bach Jørgensen og Mette Nielsen overtager 

sekretærfunktionen. 

5.  Ny organisation i 

KUFA  

 Mål og kriterier 

– justering af 7 – 

kanten 

Til information og 

drøftelse 

Bilag: 7-kant 

 

Taget til efterretning.   

6.  Orienteringspunkter 

 

Fra BFU v/Jens Kvist 

 

 

 

 

 

 

Jens Kvist orienterede fra seneste møde i Kultur- og 

Familieforvaltningen 

 

Ledelsesstruktur på skoleområdet 

 

 at model 1 til ledelsesstruktur på skoleområdet 

sendes i høring med høringsfrist den 1. juni 2017 kl. 

10.00 
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Fra Forvaltningen v/ 

Jens Kvist 

 

 

Til og fra Hoved-MED, 

v/vores repræsentanter 

 

- Deltidsansattes 

adgang til højere 

timetal 

 

- Rygning på 

arbejdspladsen 

 

 

 

Harrevig Børnehus   

 

 at ændringerne til vedtægterne for Harrevig 

Børnehus godkendes 

  

Specialklassen på Durup Skole 

 

 at specialklassen på Durup Skole er en hvilende 

organisation i skoleåret 2017/2018, og 

 at specialklassen på Durup Skole automatisk 

nedlægges, hvis ikke der er elever til klassen i 

skoleåret 2018/2019 

 

Skolesport  

 flere og flere folkeskoler er en del Skolesport og der 

for anbefaler udvalget, at endnu flere deltager – dog 

ingen beslutning om et skal. Skolesport handler om 

at etablere en indsats som vil motivere børnene til at 

få lyst til at blive en del af foreningslivet. Ifølge 

Konsensus-idrætskonferencen 2016 er regelmæssig 

fysisk aktivitet såvel i skoledagen som i fritidslivet 

til gavn for den faglige præstation og vil fremme 

sundhed, trivsel og velvære. 

 

Referatet findes på politikerweb 

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

=skive&page=meetings&CommeteeId=9 

 

Forvaltningen er i gang med at ansætte en socialfaglig 

leder på familieområdet.  

     Krabbeshus -  fremtidige placering. Udvalget     

præsenteres for forskellige modeller til juni.  

 

 

Arbejdsgruppe nedsat til at analysere på det reelle behov.  

(Preben, Lissa, Gitte og Preben) 

Opfølgning – sættes på Boblelisten til Fælles-MED.  

 

Hoved-MED fik ikke opbakning til et generelt nej til røg på 

arbejdspladsen. En beslutning, der træffes lokalt.  

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


779-2017-106166 

 

- Tilretning af 

årshjul 

 

Tilretning i forhold til trivsel og sygefravær jf. 

Hoved_MEDs årshjul. Følges op på næste møde.  

 

7.  Punkter til næste møde 

i Fælles-MED dagtilbud 

og skole 

Tilretning af Årshjul.  

8.  Evaluering af mødeform Giver god mening med gæster, som kan være med til at 

perspektivere aktuelle emner.  

9.  Evt.  Personalet savner informationer, hvis der sker en pludselig 

hændelse eks. tvangsfjernelse af et barn.   

Aftalt at det bringes på fælles ledermøde (SKO-DA-FA).  

Grethe skriver det på boblelisten.  

 

Dagsorden Fælles–MED skole (11.00- 12.00)  

Pkt.  Tekst Beslutning 

1. Rammeforsøg om mere 

fleksible muligheder for 

tilrettelæggelse af 

skoledagen 

- til information og 

drøftelse 

Bilag: 

Undervisningsministeriet

s meldingsbrev 

Skolerne kan søge om forsøg med § 16, A – fleksible 

muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen. Det er Skive 

Kommune, som på vegne af skolerne søger ministeriet.  

50 skoler vil komme i betragtning nationalt.  

Skolerne har frist til 11. maj til at tilkendegive decentral 

interesse.  

 

 

2. 

Trainee-læreruddannelse 

- til orientering og 

drøftelse 

Bilag:  

http://www.via.dk/uddan

nelser/paedagogik-og-

laering/laerer/trainee-

 

De fire kommuner: Viborg, Thisted, Morsø og Skive har I et 

samarbejde oprettet en Traniee- læreruddannelse på VIA 

Skive.  

De studerende optages på samme vilkår som øvrige,   der 

søger optagelse på læreuddannelse.  

Under uddannelsen skal de været tilknyttet en skole ca. 

http://www.via.dk/uddannelser/paedagogik-og-laering/laerer/trainee-laerer?accordion=skive
http://www.via.dk/uddannelser/paedagogik-og-laering/laerer/trainee-laerer?accordion=skive
http://www.via.dk/uddannelser/paedagogik-og-laering/laerer/trainee-laerer?accordion=skive
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laerer?accordion=skive 20% af uddannelsestiden.  

 

3. 

Status og evaluering af 

forflyttelser og uansøgt 

afskedigelse  

Fremtidig tidsplan og 

procedure  

- til information og 

drøftelse 

 

Pt. er der to lærere, der står i en uansøgt forflyttelse.  Aftalt 

med ledergruppen, at Jens skal indover alle bevægelser, på 

de skoler, der har et behov. 

 

Vi forsøger at varetage alle personale kategorier. Drøftelse 

af forflyttelsesaftaler på alle områder, vil forvaltningen 

rigtig gerne komme i møde. Og derfor vil forvaltningen 

stille forslag om, at andre forhandlingsberettede 

organisationer inviteres med ind til en statusdrøftelse af 

situationen.  

Beslutning: Skrives ind i den fremtidige tids- og 

procedureplan.  

Oplæg til en revideret tids- og handleplan sættes på 

kommende møde i Fælles-MED.  

 

4. 

Stress-politik 

Oplæg v/arbejdsgruppen 

til stress-politik på 

skolerne  

- til information og 

drøftelse 

Bilag:  

https://intranet.skivekom

mune.dk/Document/1727/

indhold-til-

alle/Page/18327/medarbej

der-1/personalepolitik-

1/lokal-udmontning-af-

personalepolitikken/perso

nalepolitik---lokal-

udmontning---51-

fysi/stresspolitik-1/ 

Brårup Skole og 

Fritidscenters 

stresspolitik 

 

Arbejdsgruppe ved Henrik, Birgitte, Inga og Mette har 

arbejdet med inspiration til udarbejdelse af en politik for 

forebyggelse og håndtering af stress 

Arbejdsgruppen indstiller at  

Fælles-MED sender oplægget/rammen ud til inspiration og 

beder Lokal-MED om at forholde sig til indholdet samt at 

der lokalt udarbejdes en politik for: Trivsel/ forebyggelse og 

håndtering af stress. Lokal-MEDs tilbagemelding til 

Fælles-MED skal ske senest 1.9 2017.  

 

http://www.via.dk/uddannelser/paedagogik-og-laering/laerer/trainee-laerer?accordion=skive
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/18327/medarbejder-1/personalepolitik-1/lokal-udmontning-af-personalepolitikken/personalepolitik---lokal-udmontning---51-fysi/stresspolitik-1/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/18327/medarbejder-1/personalepolitik-1/lokal-udmontning-af-personalepolitikken/personalepolitik---lokal-udmontning---51-fysi/stresspolitik-1/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/18327/medarbejder-1/personalepolitik-1/lokal-udmontning-af-personalepolitikken/personalepolitik---lokal-udmontning---51-fysi/stresspolitik-1/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/18327/medarbejder-1/personalepolitik-1/lokal-udmontning-af-personalepolitikken/personalepolitik---lokal-udmontning---51-fysi/stresspolitik-1/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/18327/medarbejder-1/personalepolitik-1/lokal-udmontning-af-personalepolitikken/personalepolitik---lokal-udmontning---51-fysi/stresspolitik-1/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/18327/medarbejder-1/personalepolitik-1/lokal-udmontning-af-personalepolitikken/personalepolitik---lokal-udmontning---51-fysi/stresspolitik-1/
https://intranet.skivekommune.dk/Document/1727/indhold-til-alle/Page/18327/medarbejder-1/personalepolitik-1/lokal-udmontning-af-personalepolitikken/personalepolitik---lokal-udmontning---51-fysi/stresspolitik-1/
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5. 

Opfølgning på 

læringsplatform  

- til orientering og 

drøftelse 

 

Det er vigtigt, at ledelse viser respekt for den enkelte 

læreres udfordringer med teknologien og rubrics. Ledelsen 

skal sikre, at der gives tid til arbejdet med læringsportalen.  

Det tilstræbes, at hver klasse/hold, skal have mindst to 

forløb i læringsportalen. Niveauet aftales med nærmeste 

leder.  Og det forventes ikke at hele barnets læringsliv er 

beskrevet i elevplanen.  

Forvaltningen vil udarbejde en skrivelse til forældrene, så 

de kender niveauet på elevens plan. Sendes ud omkring 1. 

9. 2017. 

Det er vigtigt, at være opmærksom på delingsmuligheden 

lærer og skoler imellem. 

   

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 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 
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Boblelisten 

 Stresspolitik 

 Udviklingsdialoger 

 Deltidsansattes ret til højre timetal (arbejdsgruppe nedsat) 

  

 


