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Fælles-MED-Dagtilbud - Fælles-MED-Skole 

Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 10.00-14.30 

Sted: Hedemarken 

 

 

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, Jakob Holten Olsen    

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: Pia Haunstrup Nielsen, Mariane Pihl Kristensen, Ann B. Mortensen, Leif Primdal 

 

Dagsorden Fælles–MED-Dag kl.  10.00-11.00 

Pkt Tekst Beslutning 

1. Evaluering af Fælles opstart d. 29/8-2018 Fælles opstart blev positivt evalueret. Set 

i lyset af, at der er kommet en ny 

dagtilbudslov, gav det god mening, at 

dagen kun var for dagtilbud 

Fælles arrangement med skoler blev 

drøftet. Kunne evt. arrangeres af og i de 

respektive lokalområder.   

Fælles opstart er desuden evalueret i 

ledergruppen. God aften, 

fællesskabsgivende, gode rammer, god 

tradition. Anledningen bør være faglig. 

Den nye første pædagogiske læreplan 

skal ligge klar i sommeren 2020. På dette 

tidspunkt har vi ligeledes haft alle 

medarbejdere på praksisudviklende 

forløb + ”Faglige fyrtårne”. Derfor er 

sommeren 2020 et oplagt tidspunkt til at 

arrangere endnu en fælles dag for 

medarbejdere. 

2. Orientering af kommende sagsfremstillinger vedr. 

opskrivning og moduler 

To kommende sagsfremstillinger til Børne 

og Familieudvalget: ifm. Ny dagtilbudslov 

 Ret til at ønske og stå på 

venteliste 
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 Ret til deltidsplads for forældre 

på barsel og orlov 

Gældende fra 1. januar 2019. 

3. Status på PLC/PLF, herunder proces for dagplejen i 2019 Gode tilbagemeldinger på plf/plc. Proces 

fra fælles opstart til alle har deltaget i 

praksisudvikling kan opleves lang og 

medarbejdere kan  blive utålmodige for at 

erhverve sig samme viden.  Deltagende 

medarbejdere opfordres til at give 

undervisere konstruktiv feedback ved 

behov.   

Proces for plf/plc for dagplejen starter 

med en proces for dagplejepædagoger i 

2019.  

Fælles opstart for alle dagplejere i foråret 

2019 og tre efterfølgende temaaftener.  

4.  Orientering om ”Faglige fyrtårne” i 2019  Faglige fyrtårne for udvalgte 

medarbejdere i samarbejde med VIA i 

slutningen af 2019.   

Første prioritet er plf/plc.  

5.  Evt.  Jens Kvist orienterede om møde med 

BUPL om arbejdsmiljømæssige vilkår.  

Britta Bundgaard, og Karin fra BUPL 

samt Maybritt Andersen, PPR inviteres til 

kommende møde i Fælles-MED-

Dagtilbud.  

Dagsorden Fælles MED-Skole- og Dagtilbud kl. 11.00 – 13.30 

Frokost 12.00-12.30 

Pkt. Tekst Beslutning 

1.  Databeskyttelsesforordningen 

Jes Strickertson, IT konsulent og Bjarke Thestrup Hansen, 

juridisk konsulent giver oplæg fra 12.30-13.00 

Jes og Bjarke gav oplæg og besvarede 

konkrete spørgsmål. 

Oplægget findes på intranettet. 

https://intranet.skivekommune.dk/docum

ents/15359 

2. Evaluering af temamøde med Børne- og 

Familieudvalget d. 30. august 2018 

Najas oplæg til udvalget blev rost.  

God fælles dialog med udvalget. 

Der blev opfordret til bidrag med 

konkrete eksempler fra praksis.   

Forpligtende drøftelser med 

https://intranet.skivekommune.dk/documents/15359
https://intranet.skivekommune.dk/documents/15359
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udgangspunkt i budgetoplægget kan 

være et tema for drøftelser fremadrettet.  

3.  Budget 2019 Ros til borgmesterens fremlæggelse af 

Budget 2019.  

Der arbejdes på at finde en løsning på it-

hardware til det pædagogiske personale 

på skole og dagtilbudsområderne.   

4.  Opgørelse af arbejdsskader Drøftelse af status på opgørelse af 

arbejdsskader.  

Der vil ved lejlighed blive udarbejdet en 

kategorisering af skaderne i år og årene 

forud. 

Krabbeshus Heldagsskole inviteres til 

møde i Fælles-MED med henblik på 

fokus på forebyggelse.   

5.  Præsentation af forslag til tillæg til voldspolitik på 

børneområdet i Skive Kommune. 

Bilag: 

 Overordnet voldspolitik  

 Vejledning ”Forebyg og håndter vold og trusler” fra 

Undervisningsministeriet 

 Skema til registrering 

Forslaget om ”forklæde” blev drøftet. Der 

afventes udmøntning af højesteretsdom 

inden arbejdsgruppen reviderer 

forklædet jf. Lov om erstatning fra staten 

til ofre for forbrydelser.  

 

 

6.  Årlig arbejdsmiljødag d. 26. september 2018 

- Til evaluering 

Der blev givet udtryk for forskellige 

perspektiver på dagens oplæg.  

Et forslag til tema for en fælles 

arbejdsmiljødag kan være arbejdsskader 

og forebyggelse heraf, herunder 

registrering. Grethe og Mette sender 

forslaget til Byrådssekretariatet og vores 

medlemmer i hoved-MED tager det med 

videre.  

 

Fremover skal leder være obs. på at 

oplyse medarbejdere om dagen. 

7.  Orienteringspunkter 

 

Fra BFU v/Jens Kvist 

Fra Forvaltningen v/ Jens Kvist 

Til og fra Hoved-MED, v/vores repræsentanter 

 Ligestillingsudvalget – kommissorium 

 Intern uddannelsespulje  

 

Jens Kvist orienterede om Børne- og 

Familieudvalgsmødet d. 10/10-18: 

 Punkt vedr. ny 

ressourcetildeilingsmodel for 

modtagerklasseelever blev 

udsat til 2019 

 Beslutning om etablering af 

idrætsklasser. Placering på 

Aakjærskolen. Indstillingen 

videre til Økonomiudvalget og 

Byrådet 

 Direktørorientering vedr. 

overdragelse af elever fra en 

skole til en anden 

 Direktørorientering om at alle 

skoler er med i skolesport 
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Dagsorden Fælles–MED-Skole kl. 13.30 – 14.30 

Pkt.  Tekst Beslutning 

1. Forflyttelser / aftrædelser - personale Jens Kvist orienterede om forventninger 

til planlægningsgrundlaget til kommende 

skoleår herunder personalesituationen, 

vigende elevtal, forventet afslutning af 

KiU , indsats på Alkalær.  

Endnu ikke kendte forhold omkring 

barsler, pensioner m.v kan få indflydelse 

på antallet af stillinger.  

2. Kontantløs skole – hvordan håndterer vi lejrskole? Fælles-MED Skole anbefaler, at 

medarbejderes private konti  ikke bruges 

ifm. forplejning af elever på lejrskoler.  

3. Evt. Budgetanalysen på skoleområdet har 

været forelagt Børne- og Familieudvalget. 

Budgetanalysen skal drøftes til et 

Til og fra Hoved-MED d. 19. september 

2018: 

 Udviklingsdialoger i 2019 

 Nyt vedr. ændringer på MED 

struktur 

 Ramme for beredskabsplan 

 Ligestillingsredegørelse (Henrik 

sidder i et arbejdsudvalg vedr. 

revision – kontakt Henrik ved 

input) 

 Konkret sag vedr. anke af 

arbejdsskade  

 Drøftelse af etablering af fælles 

uddannelsespulje. 

Uddannelsespolitik skal 

udarbejdes  

 Seminar i Hoved-MED i marts 

2019 

8.  Punkter til næste møde  Arbejdsmiljødrøftelser   

Ny HR-beretning:  

https://intranet.skivekommune.dk/api/doc

uments/17295/data?inline=true 

9.  Dagsordenspunkternes relevans  

 

Alle dagsordenspunkterne var relevante. 

10.  Evt.  Intet 

https://intranet.skivekommune.dk/api/documents/17295/data?inline=true
https://intranet.skivekommune.dk/api/documents/17295/data?inline=true
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temamøde i november. 

P.t. ikke yderligere nyt vedr. Krabbeshus 

Heldagsskole. Skal forelægges Børne- og 

Familieudvalget til november mødet. 

Dora orienterede om 

virksomhedsoverdragelse af 

medarbejdere. 

 

For Fælles-MED-dagtilbud 

Boblelisten 

For Fælles-MED-skole 

Boblelisten 

 HR-beretning på vores område (3. kvartal) 

 Arbejdsmiljødrøftelser (4. kvartal)  

 Invitere Britta Bundgaard og Maybritt Andersen 

ang. målgruppen til specialbørnehaven 

 Medarbejdernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø 

 Rammeforsøg på Ådalskolen, §16A 

 Dispensationsansøgninger ifm. §16B 

 Understøttende undervisning 

For Fælles–MED skole- og dagtilbud 
Boblelisten 

 Kvalitetsrapporten – nedslag 

 Handleplan for matematik 

 Handleplan for bevægelse 

 Stresspolitik 

 Udviklingsdialoger 

 Samarbejdet med lokal-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/
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/

