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Fælles-MED-Dagtilbud - Fælles-MED-Skole 

Fredag den 9. december 2016 

Skive Rådhus, Torvegade 10, Skive, 3. sal (se lokale under møder) 

 

Fælles-Med-Dagtilbud: Fælles-Med-Skole: 

Skole- og dagtilbudschef, Jens Kvist  

Souschef, Grethe Bach Jørgensen 

Dagplejeleder, Ellen Andersen    

Områdeleder, Lissa Juliane Birkkjær Højmose 

Daginstitutionsleder, Preben R. Christensen 

Daginstitutionsleder Mariane Pihl Kristensen 

BUPL, næstformand,  Henrik Nielsen 

FOA, Gitte Hansen   

Pæd. medhjælper, Anni Bækmand   

Pæd. medhjælper, Ella Sørensen  

Pædagog, Naja Bang Gade 

Pædagog ??(udpegning mangler) 

Skole- og dagtilbudschef, Jens Kvist    

Souschef, Mette Nielsen   

Skoleleder, Inga Kaastrup    

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 Heine Mortensen 

 

Sekretær for Fælles-MED, Lone Rask Hansen  lone@skivekommune.dk  

 

Afbud: Anni Bækmand, Ann B. Mortensen, Dora Nielsen 

Referat:  

Pkt. Tekst Beslutning 

1.  Fælles-MED-dagtilbud 

Pædagog (udpegning mangler) 

Orientering ved Henrik Nielsen 

Nyt medlem til Fælles-MED dagtilbud; 

Pia Haunstrup Nielsen, VSD/Fjordbo 

Lone inviterer Pia Haunstrup ind i 

gruppen i Outlook.   

2.  Ny organisation i KUFA pr. 1.9.2016 

- Mål og kriterier 

- MED udvalg er følgegruppe – hvordan? 

Som aftalt d. 16/9 skulle alle medlemmer summe i 

hver deres bagland og forsætter drøftelsen i hhv. 

Fælles MED dagtilbud og skole. 

 

Se under punkt 1  på næste side.  

3.  Evt.   
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Dagsorden: 

Pkt. Tekst Beslutning 

1.  Ny organisation i KUFA pr. 1.9.2016 

- Mål og kriterier  

- MED udvalg er følgegruppe – hvordan? 

Til information og drøftelse  

Bilag: Mål og kriterier 

 

 

Et opmærksomhedspunkt; hvad gør vi 

med MED-strukturen ved de store 

sammenlægninger?  

 Det er vigtigt, at der fremadrettet tænkes 

en struktur, hvor alle oplever reel 

medindflydelse og medbestemmelse.  

Derudover er det besluttet, at vi anvender 

den didaktiske model 7- kanten.  Det er en 

didaktisk relations model, som bruges i 

forbindelse med planlægning og mindst til 

refleksion. Modellen består af 6 

hovedpunkter (mål, indhold, 

rammfaktorer, læringsforudsætninger, 

læreprocessen og evaluering) 

Mål og kriterier vil fremover være et fast 

punkt på dagsorden til vores møder, da vi 

forestiller os, at der vil være behov for 

løbende justeringer.  

2.  Ledelsesstruktur for skoleområdet  

Til information og drøftelse 

Bilag: Tids- og handleplan 

 

Proces er skubbet i gang. Tids- og 

handleplan sendes med referatet ud.  

3.  Årlig arbejdsmiljødrøftelse og arbejdsskader 

Til information og drøftelse 

Bilag: Opsamling på årlig arbejdsmiljødrøftelse 

Arbejdsskadeopgørelse medbringes på mødet 

 

Arbejdsmiljødrøftelserne på skole- og 

dagtilbudsområdet er sendt til Hoved-

MED. Hensigten med en tilbagemelding 

til Hoved-MED er, at det skal være med til 

at give dem et bedre grundlag for det 

videre arbejde.  

 

Opgørelse over arbejdsskader blevet taget 

til efterretning.  

4.  Politik for trusler på arbejde (arbejdsrelateret 

vold)  

Til information og drøftelse 

 

Der er en generel stigning på 

folkeskoleområdet. Børn handler i affekt.  



779-2016-307659 

 

Registrering af vold/arbejdsrelaterede og registrering 

hos politiet. Leif, Henrik og Gitte orienter fra hver 

deres område 

Der er et behov for kursus/uddannelse i 

håndtering af arbejdsrelateret vold. Lone 

bringer det med ind i kursusudvalget.  

5.  Kompetenceudvikling 

Til information og drøftelse 

Grethe og Mette, Gitte og Heine og Dora orienterer 

fra hver deres område 

 

Der er fokus på kurser generelt i hele 

organisationen.  

Der udkommer et fælles kursuskatalog på 

skole-dagtilbudsområdet omkring 1. marts 

2017.  

6.  Information 

- Til og fra Hoved-MED, v/ vores repræsentanter 

 - ”Praktikpladser til flygtninge og 

arbejdsmarkedsparate ledige” 

- fra BFU v/JEKV 

Udviklingsdialogprocessen er i gang og 

den 25. januar klædes lederne på til at 

faciliteter udviklingsdialogen. Den 16. 

marts 2017 er deadline for fremsendelse af 

temaer og indsatsområder til HR.  

 

Jf. tidligere udsendt mail fra Jens, er der 

nu muligt at sende flygtninge ud i 

sprogpraktik.  

 

Praktikanten skal være i praktikstedet 2 

dage pr. uge på fuld tid og de øvrige 3 

dage på Sprogskole. Formålet er primært 

at forbedre danskniveauet 

7.  Fremafrettet evalueres mødeformen sidst på mødet   

Til drøftelse 

Der ses ikke pt. mange forandringstegn.  

Vigtig at der fortsat er fokus på de 

monofaglige drøftelser.  

Arbejde for, at der skabes en langt højere 

synergi mellem lokal-MED/Fælles-MED 

og Hoved-MED.  

 

8.  Evt.  Flygtninge i praktik. Jens har sendt i et 

”hyrdebrev” slut november, om at det nu 

er muligt, at imødekomme beslutningen 

om at tage flygtninge i sprogpraktik.  

 Per Jeppesen fra Jobstart, har 

efterfølgende sendt en mail m.h.t. 

oprettelse a af sprogpraktikker i løbet af 

december mdr. Og at de indhenter 

børneattest inden de kommer på besøg 

med praktikanten.  
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Bobleliste:  

 

For fælles-MED-dagtilbud 

 

For fælles-MED-skole 

 Voldspolitikken – tilrettet udgave (sidste 

kvartal) 

 

 HR-beretning på vores område (sidste 

kvartal) 

 

 Arbejdsskader og arbejdsmiljødrøftelser 

(sidste kvartal) 

 

 Folkeskolereformen  

 Kvalitetsrapporten – nedslag 

 Medarbejdernes arbejdsvilkår og 

arbejdsmiljø 

 HR beretning undersøges på områderne 

 Læringsportals implementering  

 Skole og Dagtilbud – helhed 

 Inklusion – AKT 

 


