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Fælles-MED-Dagtilbud - Fælles-MED-Skole 

Onsdag den 5. december 2018 kl. 9.00-14.00 

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: Ellen Andersen, Ane Nørgaard, Dora Nielsen, Jakob Holten Olsen 

 

Dagsorden Fælles–MED-Dagtilbud kl.  9.00-10.00 

Pkt Tekst Beslutning 

1. Inkluderende pædagogik, herunder arbejdsmiljø og 

målgruppen til specialbørnehaven 

Oplæg ved Britta Bundgaard, BUPL  

Karin Billeskov, BUPL og Maybritt Andersen, PPR deltager i dette 

punkt.   

Britta Bundgaard fra BUPL gav oplæg om 

flg. temaer til drøftelse 

 Er der tilstrækkelig 

information/kommunikation ift. 

muligheder for praksisnær 

indsats?  

 Vidensgruppe/specialbørnehave 

o Målgruppe 

 Arbejdsmiljø 

 Kernydelse <-> øvrige opgaver  

 AMRs rolle, uddannelse og 

”placering” 

 

2. Status på dagtilbudslov herunder kompetenceudvikling, 

opskrivningskriterier og deltidsmoduler 

Til information 

Se referat af BFU 7.11. 2018 

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

/default.asp?p=skive&page=document&d

ocId=104782 

Grethe sender en mail om status på 

kompetenceudvikling 

3. Evt.   Intet. 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=104782
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=104782
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=104782
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Dagsorden Fælles MED-Skole- og Fælles-MED-Dagtilbud kl. 10.00 – 12.00 

Frokost 12.00-12.45 

Pkt. Tekst Beslutning 

1.  HR-beretning: 

Oplæg ved repræsentanter i Hoved-MED 

Bilag: HR Beretning  

Gennemgang af HR-beretning gav 

anledning til, at Fælles-MED skole og 

dagtilbud, via Hoved-MED´s 

repræsentanter, gerne vil opfordre til et 

fokus på vold og trusler.  

Fælles-MED’erne har et ønske om, at 

der kan trækkes tal på eget område og 

lokalniveau. 

Fælles-MED-skole og Fælles-MED- 

dagtilbud har et ønske om at undersøge 

omfanget af nedgang i 

beskæftigelsesgrad. 

Hoved-MED-repræsentanter laver en 

opsamling på opmærksomhedspunkter til 

HR-beretningen, som sendes 

efterfølgende. . 

Hoved-MED behandler flg. punkter på et 

kommende seminar: stress og 

udbrændthed, sunde arbejdspladser, 

vold og trusler. 

2.  Fælles kursuskatalog til skoleåret 2019/2020 

 

Sparring på form og indhold 

 

Kursuskataloget er i 2018/2019 opdelt 

efter målgruppe. 

Alle kurser i indeværende år er blevet 

gennemført, undtagen 7. 

De aflyste kurser er førstehjælpskurser, 

kurser til børnehaveklasseledere, Ipad 

kurser.  

Der var opbakning til et fælles 

kursuskatalog i 2019/2020. 

Kommentarer: 

Fint med bredt udbud, godt med hele og 

halve dage, godt med tydelig målgruppe 

og kort kursusbeskrivelse, temadagen 

skal bevares,  

Opmærksomhed på: 

Skal der udsendes mail til tilmeldte, når 
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kurset afvikles? 

1.  Skoler og Dagtilbuds årlige arbejd miljødrøftelser, 

herunder udvælgelse af de gennemgående temaer som 

fælles-MED vælger at fremsende til Hoved-MED 

Til drøftelse og beslutning 

Bilag:  

 Dagtilbuds årlige arbejdsmiljødrøftelse – samlet 

 Skolernes årlige arbejdsmiljødrøftelse – samlet 

Forslag til tema’er 

: 

 Forandringer: 

Omstrukturereringer, 

lederskifte, strukturtilpasning, ny 

organisering, fald i børnetal 

 

 Pres på kerneydelsen: 

Arbejdstid / arbejdsmiljø, ønske 

om forberedelsestid i dagtilbud, 

tackle belastninger i jobbet,  

 

 Klædt på til opgaven: 

Forholde os professionelt til 

omstændigheder og vilkår. 

 

 Det gode tværprofessionelle 

samarbejde, når det lykkes: 

(undersøge den ”gode historie” 

for at videreudvikle)  

 

 Vold og trusler på skole- og 

dagtilbudsområdet. 

 

Der kaldes på:  

Kommunikation, forventningsafstemning 

ved forandringer, tydelige roller, 

inddragelse, ledelsesansvar, den 

professionelles ansvar. 

 

2.  Orienteringspunkter 

 

Fra BFU v/Jens Kvist 

Fra Forvaltningen v/ Jens Kvist 

Til og fra Hoved-MED, v/vores repræsentanter 

Børne- og Familieudvalget d. 7. 

november 2018: 

Se referat af BFU 7.11. 2018 

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

b/default.asp?p=skive&page=document&

docId=104782 

Til og fra Hoved-MED: 

o Dagsorden til kommende 

Hoved-MED blev gennemgået 

3.  Punkter til næste møde  Krabbeshus Heldagsskole er inviteret til 

et punkt om forebyggelse af vold og 

trusler. 

Arbejdsskadeopgørelse grupperet 

4.  Dagsordenspunkternes relevans  

  

Punkterne var relevante. 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=104782
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=104782
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=104782
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Dagsorden Fælles–MED-SKO kl. 12.45 – 14.00 

Pkt.  Tekst Beslutning 

1. Kompetenceudvikling – status på KiU og 

Vejlederuddannelser samt ressourcetildeling fremadrettet 

Til Information og drøftelse 

Oplæg gennemgået.  

Bilag sendes ud med referatet 

2. Medarbejdere i kommende skoleår 

Til Information og drøftelse 

Jens orienterede om 

medarbejdersituationen pr. august 2019.   

Ekstraordinært møde i Fælles-MED Skole 

d. 8. januar 2018 flyttes til efter 

ledermødet den 15. januar 2019.  

3. Evt. Intet 

 

 

For Fælles-MED-dagtilbud 

Boblelisten 

For Fælles-MED-skole 

Boblelisten 

 Arbejdsmiljødrøftelser (4. kvartal)  

  

 Medarbejdernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø 

 Rammeforsøg på Ådalskolen, §16A 

 Dispensationsansøgninger ifm. §16B 

 Understøttende undervisning 

For Fælles–MED skole- og dagtilbud 
Boblelisten 

 BUPL temadag: Neuroaffektiv teori og praksis ved psykolog Knud Hellborn. 

 HR-beretning 

 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/ 

 Etiske spilleregler  

Emner til det årlige møde med BFU:  

 Brug af ØD til byggeri? 

 

 

5.  Evt.  Naja afbud til næste møde 

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/
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