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 Referat 

Møde i Fælles-MED-Skole 

Mandag den 13. juni 2016, kl. 9.00-14.00 

Fur Bryghus, Knudevej 3, 7884 Fur  

 

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:  

Kl. 9.45 Medarbejdersiden mødes og vælger næstformand i Fælles-MED-skole 

Birgitte Sand valgt som ny næstformand i Fælles-MED-skole 

Herefter følgende dagsorden:  

Pkt. Tekst Beslutning 

1.  Afslutning af skoleårets arbejde i Fælles-MED-

Skole 

Til information og drøftelse 

Arbejdstemaer:  

Fortsat arbejde med implementering af 

folkeskolereform herunder LUT, TEACH, samarbejdet 

mellem lærere og pædagoger og øvrige 

indholdsmæssige punkter. 

Sygefravær følges fortsat tæt. 

Sammenhængende børnepolitik, herunder tidlig 

tværfaglig indsats (Sverigesmodellen). 

Evaluering af skoleårets arbejde i Fælles-

MED-skole.  

Fælles-LUT pendant til Fælles-MED vedr. 

pædagogiske udviklingstiltag i 

skolevæsenet.  

TEACH praksisudvikling for skolernes 

ledelsesteam, læringsvejledere og 

teams. 

2.  Prioritering af det kommende skoleårs 

arbejdstemaer 

Til information og drøftelse 

Følgende temaer prioriteres i kommende 

skoleår:  

Folkeskolereformen  
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Forslag medbringes på mødet Medarbejdernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø 

HR beretning undersøges på områderne 

Læringsportals implementering  

Skole og Dagtilbud – helhed 

Inklusion – AKT 

3.  Tilføjelse til revision af ”Vejledning på 

skoleområdet i forbindelse med Skive 

Kommunes Voldspolitik” 

Ændringerne: 

1) I selve vejledningen er indsat et ad. 2a, 

som refererer til det nye…. 

2) …. bilag ”Justitsministeriets vejledning 

om offererstatning i sager….” sidst i 

dokumentet 
 

Til information og drøftelse 

Bilag:  

Revideret vejledning på skoleområdet ifm.  

Skive Kommunes Voldspolitik 

Der foreslås tilføjet i vejledningen: 

Ad 2a.  

”Arbejdsmiljøgruppen sikrer, at dette 

sker”.  

 

4.  Ny organisation i KUFA pr. 1.9.2016 

- følgegrupper 

– fælles møder med Fælles-MED dagtilbud? 

Til information og drøftelse  

MED-udvalg nedsættes som følgegruppe. 

I forsøgsperioden fortsætter de to fælles-

MED og etablerer tematiserede 

fællesmøder i et vist omfang.  

5.  Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende 

skoleår 

Til information, drøftelse og beslutning  

Plan udsendes på baggrund af beslutning af punkt 4.  

Mødedatoer aftales i samarbejde med 

næstformand for fælles-MED-skole.  

Et forslag sendes ud i august.  

6.  Organisering af modtagerklasse og 

tosprogsundervisning i folkeskolen  

Til information, drøftelse og evt. høring 

Bilag: Høringsmateriale 

Modtagerklasser er fysisk udfordret på 

Skivehus Skole, hvor pladsen er trang. 

Børne- og Familieudvalget har sendt en 

ny organisering af modtagerklasse og 

tosprogsundervisning i folkeskolen i 

høring.  

Fælles-Med-skole v/Henrik Nielsen, 

Birgitte Sand, Jens Kvist og Mette 

Nielsen udarbejder et forslag til 

høringssvar på baggrund af følgende 
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stikord: barnets tarv, forskellige 

baggrunde, sikre faglig kompetence og 

at de udnyttes hensigtsmæssigt 

eksempelvis gennem indslusning. 

Høringssvaret rundsendes i Fælles-MED-

skole til godkendelse.  

7.  Inklusionsfremmende tildelingsmodel til den 

specialpædagogiske indsats på skolerne 

Til information, drøftelse og evt. høring 

Punktet er sat på dagsorden i Børne- og 

Familieudvalget den 8. juni 2016.  

Følger udvalget indstillingen sendes 

høringsmaterialet som særskilt som bilag. 

Børne- og Familieudvalget valgte at 

udsætte punktet om en 

inklusionsfremmende tildelingsmodel til 

den specialpædagogiske indsats på 

skolerne og der inviteres til møder i 

lokalområderne i august/september for 

at drøfte modellen.  

Fælles-MED-skole opfordres til at deltage 

på et eller flere af disse møder.  

8.  Budget 2017 

Til information og drøftelse og evt. udtalelse 

Bilag: Budgetmateriale – Kultur- og 

Familieforvaltningen 

Fremsendes efter budgetorienteringsmøde 9.6.2016 

Budgetmaterialet blev drøftet.  

Fælles-Med-skole v/Ann B. Mortensen og 

Leif Primdal udarbejder et forslag til 

høringssvar på baggrund af følgende 

stikord: færre institutioner,  

Høringssvaret rundsendes i Fælles-MED-

skole til godkendelse. 

9.  Skoleårets planlægning 

 Status på forflyttelser, ansættelser og 

eksterne stillingsopslag 

 Kompetenceudvikling, KIU, TEACH, KL & 

BUPL, korte kurser  

 Valg af læringsplatform 

Til information og drøftelse 

 

Èn efterforflyttelse faldet på plads. Ca. 6 

lærerstillinger opslået eksternt og et 

mindre antal pædagogstillinger 

Informationsmøde for KIU 9.6.16. 81 

lærere er tilmeldt dansk 4.-10. kl, 

matematik 1.-6. kl., historie og 

håndværk/design. 7 teams i efteråret 

2016, 7 teams i foråret 2017. 42 

pædagoger fra 8 skoler deltager i KL og 

BUPLs kompetenceudvikling for 

skolepædagoger. Tilmeldinger til de 

korte kurser indløber pt. 

EasyIQ valgt som læringsplatform 

10.  Information 

- Fra Hoved-MED, v/ vores repræsentanter 

- fra BFU v/JEKV 

 

Grib værdierne – dialogbaseret 
trivselsmåling og lederevaluering. 
 

11.  Evt.  Følgegruppen ifm. 

Undervisningsassistent samles. Mette N. 
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indkalder.  

12.  Næste møde 

Punkter 

 

13.  Godkendelse af referat Godkendt. 

 

Bobleliste:  

Kvalitetsrapporten – nedslag 

Forretningsorden for Fælles-MED-skole (dokumentnr. 779-2014-67879) 


