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Fælles-MED Skole og Dagtilbud 

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 8.00-13.00 

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: Mette Nielsen, Jesper Jeppesen, Mariane Phil, Dorte Jalk, Naja Bang Gade 

Grethe medbringer (næste gang😊 ) grundbog til arbejdsmiljøuddannelse i kommuner og regioner 

 

Dagsorden Fælles–SKO kl.  8.00-10.00 

Pkt Tekst Beslutning 

1.  Status på elevplansgruppens arbejde 

v/Elevplansgruppen 

Til information og drøftelse 

En arbejdsgruppe har arbejdet med at 

udvikle på elevplanen i EasyIQ. 

Med inspiration fra Norddjurs Kommune 

har arbejdsgruppen udviklet en Skive-

model. 

Sara Heidemann Pedersen og Grith Jost 

fremlagde et eksempel på en elevplan. 

I Skive-modellen fremgår både de faglige 

kompetencer og arbejdsindsatsen 

(status). Der vurderes ud fra kendte 

betegnelser fra de nationale test og der 

er mulighed for at indskrive kommentarer. 

Alsidige mål fremgår ligeledes i 

elevhandleplanen. Under ”andet” er der 

mulighed for at indskrive aftaler med 

forældrene (opfølgninger) 

Læringsplatformen og elevplanen 

adskilles til dels, idet læringsforløbene 

ikke er centrale i elevhandleplanen i den 

foreslåede Skive-model. 

Under drøftelser fremgik det: 
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Der er differentieringsmulighed i 

udfyldelse af elevhandleplanen. 

En elevplan kan ikke stå alene og skal 

altid følges op med en samtale. 

Elevens selvvurdering kan være en 

udfordring på tid og kræve, at læreren er i 

dialog med eleven. 

Forældrene skal have en elevplan, der 

giver mening. 

Fælles-MED-Skole beslutter: 

Fælles-MED-Skole beder arbejdsgruppen 

arbejde videre med anbefalinger i forhold 

til anvendelsen af elevplanen i EasyIQ 

Arbejdsgruppen fremlægger igen for 

Fælles Med Skole d. 8. april 2019 

 

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

kalenderår 

Til information 

Bilag: Sygefravær pr. ansat for alle faggrupper for kalenderår 

2018  

Opgørelse gennemgået. 

Fælles-MED-Skole konstaterer, igen, at 

det er væsentligt, at Lokal MED løbende 

følger de lokale tal. 

Der konstateres en stigning på lærere og 

pædagoger i forhold til kortvarig sygdom 

 

3. 2

. 

Ferieplanlægning 2019/2020 

Til information 

Første skoledag for eleverne i skoleåret 2019/2020 flyttes til 

mandag den 12. august 2019. Det er op til skolerne at 

beslutte, hvordan undervisningen tilrettelægges, så timerne 

indhentes. 

Der blev givet en information. 

Den nye ferielov blev drøftet.  

KL og forhandlingsfællesskabet er i færd 

med at udarbejde en vejledning. 

4. 3

. 

Status på forflyttelser pr. 1. august 2019 

Til information  

Bilag: Tids- og handleplan 

Tids- og handleplan gennemgået. 

 

5.  Status på Inkluderende læringsmiljøer og de tre 

arbejdsgruppers anbefalinger 

Til information og drøftelse 

En projektgruppe har arbejdet videre med 

udbyttet fra den stor fælleskommunale 

proces med de 7 arbejdsgrupper. 

Projektgruppen har peget på 3 

anbefalinger til politisk godkendelse og 

udmøntning af ressourcer. 
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Anbefalingerne er: 

- Lokale dialogprocesser 

- Rejsehold 

- Trappe  

Materiale fra projektgruppen vedlægges 

referat 

6.  Drøftelse af ændringer i folkeskoleforliget  

Til information og drøftelse 

Bilag: 

1 Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det 
Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om 
Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af 
folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole 
 
2. Faktaark Initiativer i aftalen ’Folkets skole: Faglighed, 
dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere 
åben og fleksibel skole’ 
 

Skoleledergruppen har besluttet at 

afholde et temamøde med drøftelse af 

indholdet i temaer i folkeskoleforliget. 

Det nationale skoleforlig indbefatter ikke 

økonomiske reduktioner. 

Punktet sættes igen på dagsorden til 

Fælles MED mødet d. 8. april 2019 

 

7. 4

. 

Evt.  Der skal planlægges et møde i Fælles 

MED Skole mellem 9. maj og 3. juni til 

budgethøring 

Dagsorden Fælles MED-Skole- og Dagtilbud kl. 10.00 – 12.00 

Pkt. Tekst Beslutning 

8.  Forebyggelse af vold og trusler. 

Susanne Oppelstrup og Trine Engelbrecht fra Krabbeshus 

Heldagsskole giver oplæg  

Oplæg om det pædagogiske arbejde på 

Krabbeshus Heldagsskole og den 

forebyggende indsats for at nedbringe 

børns stress niveau. 

Stressmodellen er et brugbart redskab til 

at forstå, forebygge og håndtere 

situationer.  

Den pædagogiske tilgang har betydet 

ganske få magt- og skadesanmeldelser. 

I forbindelse med praksisnær indsats 

tilbydes et 2 dags inklusionskursus med 

viden om pædagogikken / tilgangen. Kan 

opfølges med konkret sparring. 

  

Bilag vedhæftet referat 
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9.  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 

Forslag godkendt af Fælles-MED-Skole 

og Fælles-MED-Dagtilbud. 

 

Materialet lægges på intra 

10.  Førstehjælpskurser 

Forslag: Fælles-MED-skole og fælles-MED-Dagtilbud 

indstiller ansættelse af en førstehjælpsunderviser. 

Fælles-MED-Skole og fælles-MED-

Dagtilbud beslutter at foreslå Hoved 

MED, at der ansættes en 

førstehjælpsunderviser. 

 

Anmodning fremsendes til Hoved MED. 

Grethe Bach Jørgensen fremsender 

forslag til dagsordensgruppen. 

 

11.  Nyt forebyggelses- og anbringelsesgrundlag 

Til information, drøftelse og høringssvar  

Familiesektionen har sendt et udkast til et nyt 

forebyggelses- og anbringelsesgrundlag i høring. 

Høringsfristen er mandag d. 25. februar. 

Bilag: Høringsmateriale 

Fælles-MED-Skole og fælles-MED-

Dagtilbud anbefaler forslag til 

forebyggelses- og anbringelsesgrundlag. 

 

Grethe Bach Jørgensen fremsender 

forslag til dagsordensgruppen. 

12.  Orienteringspunkter 

 

Fra BFU v/Jens Kvist 

Fra Forvaltningen v/ Jens Kvist 

Til og fra Hoved-MED, v/vores repræsentanter 

Børne- og Familieudvalgsmøde d. 16. 

januar 2019: 

- Anlæg til legepladser og 

skolegårde 

- Anlæg af IT-hardware til 

skoleområdet 

- Ferieplanen 

- Rønbjerg Natur- og 

Udelivsbørnehave 

- Ledelseskonstruktion mellem 

Ørslev Kloster Skole og 

Glyngøre Skole 

- Driftsoverenskomst for Apoteker 

Norgaards Børnehave 

- FGU 

13.  Punkter til næste møde   

14.  Dagsordenspunkternes relevans  ok 

15.  Evt.  Der skal planlægges et møde i Fælles 

MED Skole og Dagtilbud mellem 9. maj 

og 3. juni til budgethøring. 

Trine og/eller Hans indbydes. 
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Dagsorden Fælles–MED-DA kl. 12.30 – 13.00 

Pkt.  Tekst Beslutning 

1. 1

. 

Sygefravær pr. ansat for alle faggrupper opgjort pr. 

kalenderår 

Til information 

Bilag: Sygefravær pr. ansat for alle faggrupper for kalenderår 

2018  

Gennemgået.  

Fælles-MED-Dagtilbud konstaterer, igen, 

at det er væsentligt, at Lokal MED 

løbende følger de lokale tal. 

Obs. på sygefravær for 

pædagogstuderende 

 

2. 2

. 

Status på dagtilbudslov herunder kompetenceudvikling 

(udsat fra sidste møde) 

Fremlæggelse af forløb med PLC og PLF 

for 190 dagplejen fra marts 2019 til maj 

2019 

Fremlæggelse af forløb for faglige 

Fyrtårne og Faglige Ledere fra august 

2019 til februar 2020 (i alt 100 personer) 

 

3. 3

. 

Evt. Kursuskataloget. Fælles retning for 

kompetenceudvikling? 

 

 

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/ 

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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 Etiske spilleregler  

Emner til det årlige møde med BFU:  

 Brug af ØD til byggeri? 

 

 

 

 

 


