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Fælles-MED-Dagtilbud - Fælles-MED-Skole 

Torsdag den 28. juni 2018 kl. 14.00-17.30 

Kl. 14.00 Frokost på Cafe Brogården, Østertorv, 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 Jeppesen 

 

Dagsorden Fælles–MED-Dag kl. 15.00-16.00 

Solcellen / Den Blå Diamant 

Pkt Tekst Beslutning 

1. ”Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov 

om folkeskolen” er nu vedtaget af Folketinget den 24. maj 

2018 

Afstemningsresultatet blev: Vedtaget 97 stemmer for forslaget 

(S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF) 9 stemmer imod forslaget 

(EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. Loven træder 

i kraft d. 1. juli 2018. Enkelte initiativer dog først d. 1. januar 

2019 

http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20171/lovfo

rslag/L160/20171_L160_som_vedtaget.pdf  

Har Fælles MED ideer / kommentarer til den igangværende 

proces og initiativer?  

Til information og drøftelse 

Grethe orienterede om 

igangværende sagsfremstillinger til 

politisk behandling: 

D. 15. august 2018: 

 Drøftelse af udviklingen på 

dagtilbudsområdet hvert 

andet år 

 Den pædagogiske læreplan 

 Krav til private 

pasningsordninger 

 Styrket forældreindflydelse i 

forældrebestyrelser 

 Kombinationstilbud for 

forældre med atypiske 

arbejdstider 

 Bedre vilkår for private 

leverandører 

 Tilskud til pasning af egne 

børn 

 

http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20171/lovforslag/L160/20171_L160_som_vedtaget.pdf
http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20171/lovforslag/L160/20171_L160_som_vedtaget.pdf
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Dagsorden Fælles–MED-Skole 15.00-16.00 

Bølgegangen / Den Blå Diamant 

Pkt.  Tekst Beslutning 

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

kalenderår  

Opfølgning på punkt d. 13. april: 

En mere udspecificeret rapport fremlægges til næste møde i 

Fælles-MED-Skole. (alle faggrupper fordelt på de 3 

fraværstyper) 

Til information og drøftelse 

Sygefraværet for alle faggrupper blev 

drøftet.  

Visningen er bedre. 

Der laves et udtræk på hele skoleåret 

i august og sendes til skolerne.  

D. 7. november 2018: 

 Ret til deltidspladser for 

forældre på barsels- eller 

forældreorlov 

 Forældres ret til at stå på 

venteliste til konkret 

dagtilbud 

 

Skive Kommune har fået afslag på 

puljen ”flere pædagoger til 

institutioner med mange børn i 

udsatte positioner” idet betingelserne 

pga. mange ansøgninger er ændret 

fra 25% af børn i udsatte positioner til 

46,63 pct. eller derover for at opnå 

støtte fra puljen. Vores procentsatser 

ligger fra 25 til ca. 30 %. 

 

 

2. Status på pilotprojekt og ”Stærke dagtilbud i Skive” den 

29. august 2018 

Til drøftelse 

Pilotprojektet og ledelsesforløbet er 

nu afsluttet. Der er positiv evaluering 

af forløbet og tilmeldingerne til 

efterårets forløb er p.t. i gang. Design 

af dagplejens proces påbegyndes 

efter sommerferien og forløb afvikles 

i foråret 2019. 

Skoledere samt Børne- og 

Familieudvalget inviteres med til 

”Stærke dagtilbud i Skive”. 

3. Evt.   
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Bilag: Fravær for alle faggrupper fordelt på de tre 

fraværstyper 1. august til 31. december 2017 og 1. januar til 

og med maj 2018. 

2. Læringsportal 

Det er besluttet, at hver enkelt underviser også i skoleåret 

2018/2019 til hver klasse i hvert fag skal udarbejde mindst to 

læringsforløb i EasyIQ Skoleportal. Dette bevirker, at vi i 

Skive Kommunale skolevæsen også anvender elevplanen i 

EasyIQ, som grundlag for det gode skole-/hjemsamarbejde. 

En tænketank oprettes i samarbejde med EasyIQ for at se på 

den generelle kvalitet af elevplaner.  

Til beslutning   

Ledelsen har besluttet, at hver enkelt 

underviser også i skoleåret 

2018/2019 til hver klasse i hvert fag 

skal udarbejde mindst to 

læringsforløb i EasyIQ Skoleportal. 

Inden jul. Dette bevirker, at vi i Skive 

Kommunale skolevæsen også 

anvender elevplanen i EasyIQ, som 

grundlag for det gode skole-

/hjemsamarbejde.  

Der er nedsat en tænketank med 

repræsentanter fra it-styregruppen og 

lærere fra indskoling, mellemtrin og 

udskoling samt modtagerklasse for at 

se på SkolePortalens elevplan. 

Medarbejdersiden anbefaler, til trods 

for beslutningen, til stadighed, at 

anvendelse af EasyIQ SkolePortal 

gøres frivillig.  

 

 

3. Fælles forståelsespapir med aftalelignende elementer  

Til information og drøftelse 

Bilag: Fælles forståelsespapir  

 

Fælles forståelsespapir er forhandlet, 

underskrevet og sendt ud.  

 

4. Evt. AULA 

Ungdomsskolen er udfordret af FGU. 

Databeskyttelse GDPR – forslag om 

at invitere Jes Strickterson og Bjarke 

Thestrup Hansen til et møde i 

Fælles-MED. 

 

 

 

Dagsorden Fælles MED-Skole- og Dagtilbud kl. 16.00-17.30 

Lynet / Den Blå Diamant 
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Pkt. Tekst Beslutning 

1.  Budget 2019 

Til information og drøftelse og evt. udarbejdelse af 

høringssvar 

Bilag: PP til budgetorientering d. 14. juni 2018 

Høringssvar udarbejdes af 

medarbejdersiden - Leif Primdal, 

Gitte Hansen og Henrik Nielsen.  

I svaret betones nødvendigheden af 

at skole- og dagtilbudsområdet 

tilføres flere midler jf. 

konstitueringsaftalen.  

Det kan fremhæves at fælles-MED e 

positiv over for 

driftsudvidelsesforslaget om 

hardware til det pædagogiske 

personale.  

Forslaget sendes pr. mail til 

orientering til samtlige medlemmer i 

fælles-MED 

 

2.  Prioritering af arbejdstemaer for skoleåret 2018/19 

Til information og drøftelse 

Temaer som defineret i årshjulet og 

arbejdsmiljø herunder forebyggelse 

af vold og trusler.  

3.  Opmærksomhedspunkter og gode råd ved færden på 

sociale medier 

Hoved-MED har i sit møde den 21. marts 2018 drøftet 

retningslinjer ang. opmærksomhedspunkter og gode råd 

vedr. anvendelse af sociale medier, som er udarbejdet af 

en arbejdsgruppe nedsat af Hoved-MED.  

Vejledningen er udsendt til Lederforum med henblik på 

drøftelse i MED-systemet. Hoved-MED pointerer, at 

vejledningen ikke må tolkes som censur, men skal sikre 

opmærksomhed for den enkeltes egen skyld. Vejledningen 

er lagt på intranettet. 

Til information og drøftelse 

Bilag:  Opmærksomhedspunkter og gode råd ved 

færden på sociale medier 

 

Taget til efterretning.  

Vejledningen er ment som et oplæg 

til drøftelse i lokal-MED. 

4.  APV for dagtilbud og skoler. 

Opfølgning på punkt d. 13. april 2018 

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 

APV udarbejdes fortsat lokalt hvert 

3. år og ved større forandringer i 

organisationen. 

 

Fælles-MED vil minde lokal-MED om 

APV ifm. årlige 

arbejdsmiljødrøftelser. Første gang 

efteråret 2019. 
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seneste APV er udarbejdet. 

Til information og drøftelse og næste skridt 

Bilag: Oversigt over senest udarbejdet APV 

5.  Tidsplan for lokal løndannelse i Skive Kommune i 

perioden 1.4.2018-31.3.2021 

v/Gitte Hansen og Henrik Nielsen 

til information og drøftelse 

Bilag: 

https://intranet.skivekommune.dk/api/documents/1

5547/data?inline=true 

 

Tidsplanen er vedhæftet referatet.  

6.  Møde med BFU d. 30. august 2018 

Drøftelse af dagsorden til mødet 

Til information og drøftelse 

Overskriften er: 

”Kerneydelse på skole og dagtilbud 

og tidlige indsatser, så alle vores 

børn bliver livsduelige” 

  

Datagrundlag: 

 Kvalitetsrapport 

 PLF/PlC 

 Arbejdsmiljø 

 

Naja laver et oplæg og sender til 

fælles-MED senest en uge inden 

mødet.  

  

7.  Forebyggelse af vold og trusler  

Arbejdsgruppen har set på Vejledning fra 

Undervisningsministeriet om forebyggelse og håndtering af 

vold og trusler. 

Gruppen fremlægger et udspil  

Til information og drøftelse 

Bilag: Vejledning fra Undervisningsministeriet 

 

Fælles-MED beslutter, at ”Forebyg 

og håndter vold og trusler – 

vejledning til skoler og skolernes 

fritidsordning” sammen med et lokalt 

forord er den vejledning, der gælder 

for både skoler og dagtilbud.  

Arbejdsgruppen udarbejder forord.  

8.  Orienteringspunkter 

 

Fra BFU v/Jens Kvist 

Fra Forvaltningen v/ Jens Kvist 

Referat af Børne- og 

Familieudvalgets møde 13. juni 2018 

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

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

https://intranet.skivekommune.dk/api/documents/15547/data?inline=true
https://intranet.skivekommune.dk/api/documents/15547/data?inline=true
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=99749
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=99749
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Til og fra Hoved-MED, v/vores repræsentanter ument&docId=99749 

Paletten har ansat en pædagogisk 

afd.leder pr. 1.8.2018 

Sara Heidemann Pedersen er ansat 

som udviklingskonsulent pr. 

1.8.2018.  

Anja Ø. Jensen er frikøbt en del af 

sin stilling til ungdomsuddannelses 

valg og samarbejdet med 

ungdomsuddannelserne.  

Lilian Faarkrog-Søgaard er fra 

1.10.2018 ansat i Sundhedsplejen 

og digitaliseringsmedarbejder i 

KUFA. Der søges en afløser for 

Lilian.  

Hoved-MED:  

https://intranet.skivekommune.dk/api

/documents/15878/data?inline=true  

9.  Punkter til næste møde  Databeskyttelse GDPR – forslag om 

at invitere Jes Strickterson og Bjarke 

Thestrup Hansen til et møde i 

Fælles-MED. 

AULA – procesplan.  

Udgivelse af Gnist? 

10.  Dagsordenspunkternes relevans  

- Justering af boblelisten 

Ingen kommentarer. 

11.  Evt.  

VALG AF ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter sker efter reglerne i 

arbejdsmiljøloven. Valg afholdes i ulige år i første kvartal. 

Det vil sige, at arbejdsmiljørepræsentanter vælges for 2 år ad gangen, og 

at valget finder sted i god tid inden, der er valg til MED-organisationen. 

Ophører en arbejdsmiljørepræsentant i hvervet undervejs i 

funktionsperioden, foretages der valg af ny arbejdsmiljørepræsentant 

for den resterende periode. 

Inga Kaastrup stopper som formand 

for Skolelederforeningen og dermed i 

Fælles-MED-skole.  

Jakob Holten Olsen tiltræder Fælles-

MED-skole pr. 1. august 2018.  

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=99749
https://intranet.skivekommune.dk/api/documents/15878/data?inline=true
https://intranet.skivekommune.dk/api/documents/15878/data?inline=true
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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) 

 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 

 Samarbejdet med lokal-MED 

 Budgetanalyse 

 AULA 

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/

