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Fælles-MED Skole  

Mandag den 8. april 2019 kl. 12.30-15.30 

Sted: Mødelokale 1  (3. sal), Skive Rådhus 

 

 

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:  

 

Dagsorden Fælles–SKO kl.  12.30-15.30 

Pkt Tekst Beslutning 

1.  Status på elevplansgruppens arbejde 

 Anbefalinger i forhold til anvendelsen af elevplanen i 

EasyIQ 

v/Elevplansgruppen 

Til information og drøftelse 

Sara Heidemann fremlagde 

elevplansgruppens anbefalinger til 

Fælles-MED: 

Tanken med udvikling af ”Overblikket” er, 

at skabe en overskuelig og simpel 

elevplan, der understøtter skole/hjem-

samarbejdet og dermed elevernes 

udvikling, læring og trivsel. En elevplan, 

som både lærere, forældre og elever 

finder relevant.  

Tænketanken anbefaler, at der 

udarbejdes retningslinjer for brugen af 

”Overblikket”, der beskriver 

minimumskravene, som er, at 

afkrydsningsfelterne for de obligatoriske 

fag er udfyldt inden skole/hjem-samtalen.  

Elevplansgruppen anbefaler desuden, at 

der lokalt tages stilling til brugen af de 

øvrige skrivefelter, hvor der enten kan 

noteres i skrivefeltet ud for det enkelte 

fag, eller i det nederste felt ”andet”. 

Opsummering fra Fælles-MED Skole. 

Den anbefalede elevplan udfyldes ved 
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indtastninger.  

Læringsforløb i læringsportalen overføres 

ikke til den anbefalede elevplan. 

Læringsportalen stilles fortsat til rådighed.   

Det er fortsat muligt at udarbejde 

læringsforløb i læringsportalen. Der er 

dog ikke krav om udarbejdelse af 2 

læringsforløb pr. fag pr. år. pr. 1. august 

2019  

Fælles-MED Skole anbefaler at Lokal 

MED forholder sig til praksis på egen 

enhed. 

Fælles-MED Skole opfordrer til fortsat at 

bruge læringsportalen, hvor det giver 

mening for eleverne og personalet.    

2.  Budget 2020 herunder skoleudviklingspuljen 

Til information og drøftelse 

Bilag: 

 Tidsplan 

 Beredskabsskabelon 

 Anlægsskabelon 

 Driftsudvidelsesskabelon 

Skoleudviklingsgruppens midler fra og 

med 2020 skal igen anvendes til 

skoleudviklingstiltag.  

Det betyder, at Familieafdelingen sikrer 

fremadrettet finansiering af 

skole/dagtilbudssocialrådgiverne. 

Punkt vedr. budgetdrøftelser indlægges 

fremover i årshjul for Fælles-MED Skole 

og Dagtilbud. 

Der er reserveret et møde for Fælles-

MED Skole og Dagtilbud onsdag d. 22. 

maj kl. 11.00-12.00 

3.  Skoleårets planlægning 

Til information og drøftelse 

 Status på forflyttelse 

 Korte kurser  

 Inkluderende læringsmiljøer 

 Læringsambassaden 

 

 Orientering v. Mette Nielsen om 

status vedr. forflyttelser 

 Det korte kursuskatalog for 

Skole og Dagtilbud udgives efter 

påske 

 Den store proces omkring 

inkluderende læringsmiljøer har 

affødt, at der fra sidste halvdel 

af 2019 og i 2020 skal afvikles 

lokale processer. Der arbejdes 

videre med task force / rejsehold 

og ”Trappen” 

 Indsatsen med 

Læringsambassaden fortsætter i 

kommende skoleår.  

4.  Drøftelse af ændringer i folkeskoleforliget  

Til information og drøftelse 

Mette Nielsen gennemgik 

folkeskoleforligets 13 punkter. 
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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? 

 

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’ 
 
3. Præsentation  
 

 Evt.  Henrik Nielsen orienterede om Byrådets 

beslutning og Hoved MED´s reaktion 

vedr. rygestop på 0-18 års området pr. 1. 

august 2020 

Formandsskabet noterer sig emnet som 

et eventuelt punkt til kommende møde i 

Fælles-MED Skole og Dagtilbud. 

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/

