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Referat 

Møde i Fælles-MED-Skole 

Onsdag den 17. december 2015, kl. 15.00-19.00 

Ungdomsskolen Skive, Frederiksdal Allé, Skive 

 

Medlemmer af Fælles-MED-Skole: 

Skolechef, Jens Kvist    jekv@skivekommune.dk   

Skoleleder, Michael Schrader   mics@skivekommune.dk  

Skoleleder fra vidtgående spec. uv., Dorte Jalk  dorj@skivekommune.dk  

SFO-Leder, Ann B. Mortensen   anbm@skivekommune.dk 

DLF, fælles-TR, Leif Primdal   lpr@dlf.org 

DLF, næstformand, Jane Torp Bodilsen    jabo@skivekommune.dk  

DLF, Birgitte Sand    Birgitte.Sand@skolekom.dk  

HK, Dora Nielsen    dora@skivekommune.dk  

BUPL Henrik Nielsen    henn@skivekommune.dk  

FOA Gitte Hansen    giha@foa.dk   

FOA Heine Mortensen     hemo@skivekommune.dk 

 

Sekretær: Mette Nielsen    mnie@skivekommune.dk   

 

Afbud: Gitte Hansen, Ann B. Mortensen 

 

Pkt. Tekst Beslutning 

1.  Ressourcetildeling 

 

Til information og drøftelse 

 

Trine G. Nielsen deltager i dette punkt 

 

Bilag:  

- Skolernes ressourcetildeling - budget 2016 

 

Trine G. Nielsen orienterede om 

principperne for skolernes 

ressourcetildeling.  

En gennemgang af 

ressourcetildelingen – budget 2016.  

 

Drøftet  

2.  Sammenhængende børnepolitik 

 

Til information og drøftelse 

 

Bilag:  

- Høringsbrev vedr. Sammenhængende 

Børnepolitik 2016-2019 

- Vision og Værdier  

 

En drøftelse af visioner og værdier i 

den sammenhængende børnepolitik.  

 

Der blev udarbejdet et høringssvar.  

 

Høringssvaret er vedhæftet referatet.  

3.  Skive Kommunes Ungepolitik 2016-19 
 

Til information og drøftelse 

 

Bilag:  

- Høringsbrev vedr. Ungepolitik 

- Ungepolitikken 

- Ungepolitik folder   

 

En drøftelse af ungepolitikken.  

 

Der blev udarbejdet et høringssvar.  

 

Høringssvaret er vedhæftet referatet. 

4.  NYT En drøftelse af Frivillighedspolitik.  
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Frivillighedspolitik 

- Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive 

Kommune 

 

Til information og drøftelse 

 

Bilag:  

- Høringsversion 

 

 

Fælles-MED-skole besluttede ikke at 

udarbejde et høringssvar. 

 

Vi er enige om, at vi efterfølgende vil 

drøfte frivilligt arbejde på 

skoleområdet.  

5.  Kompetenceudvikling 2016-2017 

 

Til information og drøftelse 

 

KIU i 2016-2017: 

 Matematik 1.-6. kl. 

 Danske 4.-10. kl. 

 Historie 

 Håndværk & Design  

 Musik på tompladsordning 

 

TEACH – praksisudvikling 

4, 7 og 7 team á 25 deltagere i forår 

2016, efterår 2016 og forår 2017. 

 

Fællesskaber for alle for pædagoger, 

pædagogmedhjælpere og 

undervisningsassistenter i uge 9, 14 og 

15. 

 

Korte kurser i samarbejde med 

dagtilbud.  

 

Internat for teknisk serviceledere 

 

Indgår i positive drøftelser med det 

administrative personale.   

6.  Personalesituation - alle medarbejdergrupper 

pr. 1.8.2016 

 

Til information og drøftelse 

 

Bilag:  

- Forslag til tids- og handleplan 

 

Jens Kvist orienterede om 

personalesituationen for alle 

medarbejdergrupper på skoleområdet. 

 

Den tilrettede tids- og handleplan 

gælder lærere og 

børnehaveklasseledere blev besluttet.  

7. F Forslag til ferieplanlægning for 2017-2018 

 

Til information og drøftelse  

 

Bilag:  

- Høringsbrev vedr. MidtTrafiks ferieplan 

- MidtTrafiks feriekalender 2017-2018 

 

Fælles-MED-skole stiller forslag om 

kollektiv ferievarsel af lærere og 

børnehaveklasseledere fra og med 

onsdag den 4. juli 2018 til og med 

tirsdag den 31. juli 2018.  

Sendes i administrativ høring på 

skolerne og derefter til beslutning i 

Børne- og Familieudvalget. 

  

8.  Opgørelse af arbejdsskader og skolernes Drøftet.  
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bemærkninger  
 

Til information og drøftelse 

 

Bilag: 

- Opgørelse af arbejdsskader 1.10.2014-1.6 2015 

- Lokal-MEDs bemærkninger 

 

Vi konstaterer tilfældigt mønster på 

opgørelserne over arbejdsskader.  

 

Skolernes lokal-MED opfordres til at 

skærpe opmærksomhed, hvis der 

opstår et mønster på tværs af skoler. 

9.  Årlig arbejdsmiljødrøftelse 

 

Til information og drøftelse 

 

Bilag: 

- Skolernes årlige arbejdsmiljødrøftelse 

 

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse blev 

drøftet og taget til efterretning.  

 

Fælles-MED-skole opfordrer til at 

skabelonen ændres til at omfatte, hvem 

der har udarbejdet den årlige 

arbejdsmiljødrøftelse.  

 

Skolernes lokal-MED bedes sikre at 

den årlige arbejdsmiljødrøftelse har 

været på deres dagsorden inden 

fremsendelse.  

  

10.  Sygefravær 

 

- Fra august mødet i Fælles-MED-Skole:  

Fælles-MED-skole udskyder anmodningen om en 

beskrivelse af det lokale arbejde med at mindske 

sygefraværet hos alle medarbejdergrupper til efter 

mødet i oktober. 

(oktobermødet i Fælles-MED-skole aflyst) 

 

Til information og drøftelse 

 

Bilag: 

- Sygefravær - medbringes på mødet 

 

Drøftet 

 

Fælles-MED-skole konstaterer tegn på 

at sygefraværet blandt lærere er toppet.  

 

Skolernes beskrivelse sættes på 

kommende møde.  

11.  Information 

- Fra Hoved-MED, v/ vores repræsentanter 

- fra BFU v/JEKV 

Vikarmodeller 

VSD – Ramsing 

Brugerportalsinitiativet 

Talent er for alle 

 

Hoved-MED: 

Grib værdierne, Sammen ad nye veje, 

retningslinjer for deltagelse i møder, 

forsøg med MED-system,  orientering 

om Sabrogården, frivillighedspolitik, 

Gnisten, førstehjælpsinstruktører, 

arbejdsrelateret vold uden for 

arbejdstid, opfordring til foto over 

medarbejdere på intranettet, nyt fra 

afdelingerne.  

 

Fra BFU: 

 Vikarmodeller 

 VSD – Ramsing 

 Brugerportalsinitiativet 
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 Talent er for alle – 

tabletprojektet på Fursund 

Skole 

  

12.  Evt.  

 

Jens Kvist takkede for arbejdet i 

Fælles-MED-skole og ønskede  

glædelig jul og godt nytår.   

 

13.  Næste møde 

Punkter 

 

Skolernes beskrivelse af det lokale 

arbejde med at mindske sygefraværet 

hos alle medarbejdergrupper 

 

14.  Godkendelse af referat 

 

Godkendt. 

 

 

 

Bobleliste:  

Revision af ”Vejledning på skoleområdet i forbindelse med Skive Kommunes Voldspolitik” 

Skolernes beskrivelse af det lokale arbejde med at mindske sygefraværet hos alle 

medarbejdergrupper 

 


