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Fælles-MED-Dagtilbud - Fælles-MED-Skole 

fredag den 13. april 2018 kl. 8.00-11.00  

Mødelokale 1(3.sal) Skive Rådhus, Torvegade 10, 7800 Skive 

 

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

Skole- og dagtilbudschef, Jens Kvist  

Souschef, Grethe Bach Jørgensen 

Dagplejeleder, Ellen Andersen    

Daginstitutionsleder, Ane Nørgaard 

Daginstitutionsleder, Preben R. Christensen 

Daginstitutionsleder Mariane Pihl Kristensen 

BUPL, næstformand,  Henrik Nielsen 

FOA, Gitte Hansen   

Pædagogisk assistent, Anni Bækmand   

Pæd. medhjælper, vakant 

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: Jesper Lynnerup, Ann B. Mortensen, Dora Nielsen, Ane Nørgaard 

 

 

 

Dagsorden Fælles–MED-Dag 8.00-8.30 

Pkt Tekst Beslutning 

1. Dagtilbudsloven 

- Information om praksisudviklende forløb v. TEACH og VIA 

Grethe Bach redegjorde for en del af 

initiativerne i Den nye dagtilbudslov.  

Der sendes ansøgning til puljen til børn i 

udsatte positioner i udpegede 

institutioner. 

Der sendes desuden ansøgning til puljen 

ifm. Faglig fyrtårne i samarbejde med 

VIA. (49 medarbejdere/22 ledere). Der er 

købe 25 pladser på en Forvaltningsdag i 

sensommeren. Grethe fordeler disse 

pladser.  

Pilotprojektet om praksisudvikling om 

Professionelle lærende fællesskaber 

(PLF) og Professionelle læringscirkel 

(PLC) i samarbejdet med Jesper Kvist 

Mølgaard løber i foråret 2018. Herefter 

alle pædagogiske medarbejdere og 

dagplejen. 

2. Evt.  Mødet med BFU i august på næste 

møde. 
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Fælles kaffe kl. 8.30 

 

 

Dagsorden Fælles MED-Skole- og Dagtilbud 8.30-10.15 

Pkt. Tekst Beslutning 

1.  Fælles Kick off 2018?  

Til information og drøftelse 

Kick off afholdes for henholdsvis 

skoler (i uge 32) og dagtilbud (23. 

august 2018). Indholdet drøftes på 

ledermøde.    

2.  Inkluderende læringsmiljøer 

 

Til information og drøftelse 

 

Bilag:  

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

ve&page=document&docId=96228&ItemId=96235 

 

Jens Kvist redegjorde for processen 

for det bredt forankrede 

udviklingsprojekt i forbindelse med 

inkluderende læringsmiljøer.  

 

Udvalget behandler punktet på et 

kommende møde.  

3.  Forebyggelse af vold og trusler  

 

Ny vejledning fra Undervisningsministeren skal hjælpe skoler og 

skolernes fritidsordninger med at forebygge og håndtere vold og 

trusler. 

 

Giver dette anledning til at vi nedsætter en arbejdsgruppe, som 

ser på vores procedure – evt. på tværs af Skoler og Dagtilbud? 

 

Til information og drøftelse 

 

Bilag:   

 
 Forebyg og håndter vold og trusler  

– vejledning til skoler og skolernes fritidsordninger 

 

En arbejdsgruppe bestående af 

Henrik Nielsen, Birgitte Sand, Mette 

Nielsen, Grethe Bach Jørgensen får 

til opgave at se på den nye 

vejledning og på de lokale 

retningslinjer. Grethe indkalder til det 

første møde.  

  

På Intra ligger en invitation til 

temadag om voldsforebyggelse 

onsdag den 25. april 2018 på 

Møllegården, Skive 

4.  Orienteringspunkter 

 

Fra BFU v/Jens Kvist 

Fra Forvaltningen v/ Jens Kvist 

Til og fra Hoved-MED, v/vores repræsentanter 

 

Jens Kvist orienterede om punkter 

på Børne- og Familieudvalgsmøde i 

marts og april.  

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

Web/default.asp?p=skive&page=doc

ument&docId=94979 

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

Web/default.asp?p=skive&page=doc

ument&docId=96421 

Fra Hoved-MED: 

MED-struktur, Brug af sociale 

medier, OK18, lokal løndannelse, 

HR-beretning, temadag for AMR 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=96228&ItemId=96235
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=96228&ItemId=96235
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=94979
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=94979
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=94979
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=96421
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=96421
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=96421
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Dagsorden Fælles–MED-Skole 10.15-11.00 

Pkt.  Tekst Beslutning 

1. Skoleårets planlægning 

Til information og drøftelse  

Der oprettes KiU i idræt, fysik/kemi 

og historie i 2018/2019. Placeres 

tirsdag til torsdag (udmeldes så snart 

de er kendte).  

Målet om 95% 

undervisningskompetence forventes 

herefter opnået.  

Læringsportal: Beslutningen i 

2017/2018 var to forløb pr. fag pr. 

klasse. Disse forløb giver data til 

elevplaner. 

Emnet drøftes i IT styregruppen og 

skoleledergruppen. Og tages op i 

Fælles-MED-Skole igen. 

2. Status på og evaluering af forflyttelser og uansøgt 

afskedigelse pr 1.8.2018   

Til information 

Det forventes, at alle lærere er 

placeret pr. 1/8. 

Det er aftalt med ledergruppen, at 

Jens Kvist skal indover alle 

bevægelser, på de skoler, der har et 

behov. 

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

kalenderår  

Til information 

Bilag: Fraværsrapport for 2015, 2016 og 2017 

Fælles rapport gennemgået og 

drøftet. 

En drøftelse af mulig indflydelse på 

arbejdsmiljøets betydning i forhold til 

en del af sygefraværet.  

onsdag den 26 september 2018, 

sundhedsordning, økonomi, 

afskedsreception for Per Nors, 23. 

maj 2018. 

5.  Punkter til næste møde – 28. juni 2018 Møde med BFU i august. 

6.  Dagsordenspunkternes relevans  

- Justering af boblelisten 

Punkterne var relevante 

7.  Evt.  OK18 herunder Tro- og love-

erklæringer  
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Kredsens oversigt over sygefravær for lærere Fælles-MED-Skole opfordrer til 

drøftelser af lokale rapporter i de 

enkelte lokal MED. 

Et forslag om en fælles målsætning 

om at nedbringe sygefraværet. 

Et forslag om en afdækning af den 

enkeltes skoles sygefravær kunne 

være en del af LUS. 

En mere udspecificeret rapport 

fremlægges til næste møde i Fælles-

MED-Skole. (alle faggrupper fordelt 

på de 3 fraværstyper) 

4. Evt. Drøftelse af APV.  

APV skal laves hvert 3. år og ved 

større forandringer i organisationen. 

Alle skoler udarbejdede en APV i 

2014. Er der ikke udarbejdet en APV 

siden da, forventes arbejdet igangsat 

i nærmeste fremtid. 

Fælles-MED-Skole spørger Lokal-

MED om, hvornår seneste APV er 

udarbejdet. 

 

 

 

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) 

 Ny dagtilbudsaftale  

 Kick off 

 

 Folkeskolereformen  

 Kvalitetsrapporten – nedslag 

 Medarbejdernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø 

 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 
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 Samarbejdet med lokal-MED 

 Ferieplanlægning 2019-2020 (april) 

 budgetanalyse 

For Fælles–MED skole- og dagtilbud 

Boblelisten 

 Stresspolitik 

 Udviklingsdialoger 

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

 Referat af lokal-MED møder 

 Sektoransvar 

 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/

