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 Referat  

Møde i Fælles-MED-Skole 

Torsdag den 14. april 2016, kl. 13.00-16.00 

Skive Rådhus, Torvegade 10, Skive, mødelokale 3,3 

 

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, Dorte Jalk 

 

Pkt. Tekst Beslutning 

1.  Sygefravær 

Til information og drøftelse 

Status på om sygefravær mere end 28 dage skyldes 

ændrede arbejdsforhold.  

Til dette punkt deltager Finn Godrim, Relations 

psykologerne, Skive 

Bilag: 

- Sygefravær - medbringes på mødet 

- Sammenskriv af om sygefravær mere end 28 dage 

skyldes ændrede arbejdsforhold  

Skolernes beskrivelse af det lokale arbejde med at 

mindske sygefraværet hos alle medarbejdergrupper 

Finn Godrim deltog i behandlingen af 

dette punkt og orienterede om status på 

sundhedsordningens arbejde set fra 

Institut for Relationspsykologi . 

Skoleområdet tegner sig for ca. 20 % af 

alle henvendelser hos Institut for 

Relationspsykologi. Skoleområdet har 

altid brugt Institut for Relationspsykologi. 

Henvendelserne går fortrinsvis på 

lærere, som har oplevet kombination af 

indskrænkning af tilrettelæggelse af 

arbejdsopgaver og elever i udfordringer. 

Relationel ledelse og ledelsen tæt på er 

fremmere når en medarbejder rammes 

af stress. Det er vigtigt med en tidlig 

forebyggende indsats. 

Institut for Relationspsykologi . kan være 

vært ved en beskrivelse af det gode 

forløb. 

Drøftelse af notatet om sygefravær mere 

end 28 dage skyldes ændrede 
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arbejdsforhold. 

Skoleafdelingen udarbejder oversigt over 

sygefravær pr. ansat for alle faggrupper 

opgjort pr. kalenderår i februar og pr. 

skoleår i september. Punktet behandles i 

fælles-MED-skole i henholdsvis februar 

og september måned.  

Fælles-MED-skoles årshjul tilrettes.  

2.  Forslag til revision af ”Vejledning på 

skoleområdet i forbindelse med Skive 

Kommunes Voldspolitik” 

Til information og drøftelse 

Til dette punkt deltager Poul Krag 

Bilag:  

En synoptisk sammenstillet udgave, hvor højre 

spalte er den reviderede forslag, og hvor 

ændringerne er markeret med gult. 

Forslaget til revision af Vejledning på 

skoleområdet i forbindelse med Skive 

Kommunes Voldspolitik blev godkendt.  

Vejledningen vedlægges referatet.  

3.  Skoleårets planlægning 

 Status på forflyttelser, ansættelser og 

eksterne stillingsopslag 

 Læringsambassaden 

 Fælles-LUT konstruktionen fremadrettet 

 Kompetenceudvikling, KIU, TEACH, KL & 

BUPL, korte kurser  

 Proces for valg af læringsplatform 

Til information og drøftelse 

 

6 medarbejdere forflyttes pr. 1.8.2016 

Ca. 5 stillinger slås op eksternt. Godt tre 

fuldtidsstillinger til et nyt hold i 

SkiveDNA. Alle skoler har nu Åben skole 

ambassadører, 4 læringsambassadører til 

opbygning af læringsambassaden og 

integration af testlab. 

En underviser i de mobile 

kompetencecentre i 25/37 stilling pr. 

1.8.2016. 

Ambitionen af Fælles-LUT som 

skolevæsenets pædagogiske udvalg 

forfølges med hjælp af UVM´s 

læringskonsulenter på en arbejdsdag 12. 

maj 2016. 

I skoleåret 2016/2017 afvikles 

praksisudvikling i TEACH for lærere og 

pædagoger.  

KIU i dansk 4.-10 klasse, matematik 1.-

6. klasse, historie og Håndværk & Design 

8 skoler og 42 pædagoger har vist 

interesse for KL og BUPLs 
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kompetenceudvikling af skolepædagoger. 

Korte kursus folder udsendes i uge 17.  

Valg af læringsplatform sker på 

baggrund af en indstilling fra it-

styregruppe. Der afholdes en workshop 

6.6.2016, hvor et antal medarbejdere 

inviteres til at afprøve leverandørernes 

produkter. Fælles-MED-skole inviteres til 

at deltage i workshoppen.    

4.  Organisering af modtagerklasse og 

tosprogsundervisning i folkeskolen  

Punktet behandles på BFU den 13. april 2016 

Til information, drøftelse og evt. høring 

BFU valgte at udsætte punktet til deres 

kommende møde.  

Punktet sættes på næste møde i Fælles-

MED-skole.  

5.  Information 

- Fra Hoved-MED, v/ vores repræsentanter 

- fra BFU v/JEKV 

- Budget 2017 (Tidsplan sendt pr. mail 3.3.2016)  

 
Grib værdierne, Sammen ad nye veje, 
MED-aftalen, Budget, Frivillighedspolitik 
 

Modtagerklasse, Anlæg på Aakjærskolen, 
Vakante skole- og dagtilbudsstilling i 
VSD, ledelsesstrukturen på 
dagtilbudsområdet 
 
Procedure for budget 2017. 
 

6.  Evt.  Jane Bodilsen engageres i 

Skoleafdelingen i 2 måneder.  

7.  Næste møde 

Punkter 

 Næstformandsvalg i Fælles-MED-

skole.  

 Forretningsorden  

 Årshjul  

8.  Godkendelse af referat Godkendt  

 

Bobleliste:  

Kvalitetsrapporten – nedslag 

Næstformandsvalg – juni møde 

 


