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Fælles-MED-Dagtilbud - Fælles-MED-Skole 

Fredag den 16. september 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?? (ny udpeges efter Ejner) 
BUPL, næstformand,  Henrik Nielsen 
FOA, Gitte Hansen   
Pæd. medhjælper, Anni Bækmand   
Pæd. medhjælper, Ella Sørensen  

Pædagog, Naja Bang Gade (orlov) 

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  
 

kl. 8.00-8.50 Fælles-MED-Skole, Skive Rådhus, Mødelokale 3 

Dagsorden:  

Pkt. Tekst Beslutning 

1.  Inklusionsfremmende tildelingsmodel til den 

specialpædagogiske indsats på skolerne 

Til information, drøftelse og evt. høring 

Bilag: Høringsmateriale  

Jens Kvist orienterede om forslaget til en 

inklusionsfremmende 

ressourcetildelingsmodel til den 

specialpædagogiske indsats på 

skoleområdet. 

Formand og næstformand laver udkast til 

høringsbrev på baggrund af Fælles-MED-

skoles drøftelser. Forslaget til høringssvaret 

sendes til udtalelse hos medlemmerne i 

Fælles-MED-skole.  

 

2.  Sygefravær pr. ansat for alle faggrupper opgjort pr. 

skoleår 

Til information og drøftelse 

Bilag: Medbringes på mødet 

Opgørelse over sygefravær pr. ansat for alle 

faggrupper for skoleåret 2015-2016 

vedhæftes referatet.  

Skolernes beskrivelse af det lokale arbejde 

med at minske sygefraværet hos de enkelte 

medarbejdergrupper vedhæftet referatet.  

perioden 1. januar til 31. juli 2016. 

mailto:lone@skivekommune.dk
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3.  Nationale trivselsmålinger 

Til information og drøftelse 

Alle elevers trivsel skal måles hvert år. I 

foråret 2016 gennemførtes den anden 

nationale måling af elevernes trivsel i 

folkeskolen.  

Eleverne fra 4.-9. klasses trivsel måles på fire 

delområder: Faglig trivsel, Ro og orden, 

Social trivsel og Støtte og inspiration i 

undervisningen samt en samlet indikator for 

Generel skoletrivsel. 

Overordnet viser målingen fra 2016, at 

elevernes angivne trivsel er steget lidt siden 

den første måling i foråret 2015. Eleverne 

trives fortsat bedst socialt, mens den 

angivne trivsel er lavest, når det gælder 

oplevelsen af støtte og inspiration. 

På alle indikatorer er andelen af elever med 

den bedst mulige trivsel steget siden 2015 

Den faglige trivsel er især steget på de 

ældste klassetrin. 31,2 procent af eleverne i 

9. klasse i Skive Kommune har angivet den 

bedst mulige trivsel på indikatoren for faglig 

trivsel i 2016. Det svarer til 

landsgennemsnittet. Også elevernes 

oplevelse af ro og orden er steget 

forholdsvis meget på de ældste klassetrin. 

38,5 procent af eleverne i 9. klasse har 

angivet den bedst mulige trivsel på 

indikatoren for ro og orden. Det ligger knap 

6 procent over landsgennemsnittet. 

Drengene angiver fortsat at have en bedre 

social trivsel end pigerne. 70,7 procent af 

drengene har angivet den bedst mulige 

trivsel på denne indikator, mens det kun 

gælder for 59,9 procent af pigerne. For både 

drenge og piger ligger det over 

landsgennemsnittene på henholdsvis 67 og 

57 procent. Drengene oplever også lidt mere 

ro og orden end pigerne, idet 33,9 procent 

af drengene har angivet den bedst mulige 

trivsel på denne indikator, sammenlignet 

med 30,1 procent af pigerne. 

Trivselsmålingen indgår i Skive Kommunes 

kvalitetsrapport for folkeskolerne. Her 
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beskrives, hvordan det står til med elevernes 

trivsel på kommunens folkeskoler, og 

hvordan der fremover arbejdes med 

området. 

4.  Læringsportals implementering  

Til information, drøftelse 

Bilag: Plan for implementering eftersendes 

Plan for implementering af Easy IQs 

SkolePortal vedhæftet referatet.  

Implementeringsplanen er dynamisk, som 

justeres løbende. 

Har I spørgsmål, så skal I være velkommen 

til at henvende jer til Pia Klostergaard.  

Punktet følges op på næste møde i Fælles-

MED-skole 

5.  Evt.   

 

Kaffe i kantinen kl. 9.00-9.15 

kl. 9.00-10.00 Fælles-MED Dagtilbud & Skole, Byrådssalen 

Afbud: Naja Gade 

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  

Jens Kvist orienterede om 

organisationsændringer i Kultur- og 

Familieforvaltningen pr. 1.9.2016.  Der 

etableres et tættere samarbejde mellem 

skole og dagtilbud med Jens Kvist som chef, 

samt Grethe og Mette som souschef for 

skole og dagtilbudsområdet.   

Målet er at skabe en enhedskultur, med 

fokus på udvikling af samarbejdsformer og 

fælles forståelse og sprog.   

Beslutning: Medlemmer summer i hver 

deres bagland og forsætter drøftelsen i hhv. 

Fælles MED dagtilbud og skole.  

2.  Harmonisering af årshjul for Fælles-MED-dagtilbud og 

Fælles-MED-skole herunder forretningsorden 

Til information og drøftelse 

Der var enighed om at fortsætte med at 

ligge os op af årshjul for Hoved-MED.   

Ingen bemærkninger til forretningsorden. 
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Bilag:  

 Årshjul for Fælles-MED-dagtilbud 

 Årshjul for Fælles-MED-skole 

 Oversigt over opgaver i Hoved-MED, Fælles-MED og 

Lokal-MED 

 Forretningsorden for Fælles-MED-dagtilbud 

 Forretningsorden Fælles-MED-skole 

 

 

 

 

3.  Forslag til fastlæggelse af mødedatoer for 2017 for 

Fælles-MED skole og dagtilbud  

- Før eller efter møder i Hoved-MED? 

Til information, drøftelse og beslutning  

Møderne afvikles fremadrettet forud for 

møde i Hoved-MED.  

Sekretæren indkalder formand, 

næstformænd mødeledere til planlægning 

af næste møde, dagsorden og udarbejdelse 

af mødeoversigt for 2017.  

Der er forslag til rullende mødedage og evt. 

også tidspunkter.  

Der holdes fast i de monofaglige møder, 

men dyrker de fælles potentialer, der, hvor 

det giver mening.  

4.  Information 

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

 - ”Praktikpladser til flygtninge og arbejdsmarkedsparate 

ledige” 

- Til og fra Lokal-MED? 

- fra BFU v/JEKV 

Der blev orienteret om sprogpraktikker.  På 

direktørniveau er det besluttet, at vi skal 

stille med 39 pladser. Sprogpraktikanterne 

skal ikke ses som en nytteværdi, men en 

sprogpraktik, hvor praktikanten går hånd i 

hånd med en medarbejder på 

arbejdspladsen. Praktikanten skal have en 

arbejdsnorm på 15 timer pr. uge. 

Bekymring i, at der ikke kan indhentes en 

børneattest. Og derfor blev det besluttet, at 

sende bekymringen ”hvad gør vi her?”  

videre til Hoved-MED    

Politik for trusler på arbejde 

(arbejdsrelateret vold) er under 

udarbejdelse og er snart på vej ud.  

EU har vedtaget et nyt direktiv om e-

cigaretter og tobaksvarer. Det betyder, at 

der er kommet ny lovgivning i Danmark med 

krav til produkter, anmeldelse og kontrol. 

De nye regler for e-cigaretter trådte i kraft 

den 7. juni 2016. 

Sundhedsordning – nyt udbud i 2017. Hvis I 
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har forslag til forbedringer/ændringer, så 

send forslag ind til Hoved-MED.  

 Arbejdsmiljøuddannelser: Der arbejdes på, 

at oprette uddannelse lokalt. Men det 

forudsætter, at der bliver udstedt valg inden 

for samme tidsperiode.  

Jens Kvist orienterede fra seneste møde i 

BFU: 

EUG: henlagt til Ungdomsskolen, da det 

fungerer rigtig godt og har stor succes.  

Revisionsberetning på familieområdet. 
Der var ganske få anmærkninger og på et 
lavt niveau, bl.a. svar fremsendt for sent.  

5.  Evt.  Fremafrettet evalueres mødeformen sidst 

på mødet.   

 

kl. 10.00-11.00 Fælles-MED Dagtilbud, mødelokale 1 på 3. sal 

Dagsorden: 

Pkt. Tekst Beslutning 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat   

2.  Sammensætning af Fælles-MED-dagtilbud? 

Til information og drøftelse 

I forbindelse med at Britta Bundgaard er 

blevet bestyrelsesmedlem i BUPL Midt/Vest 

og Ejner er fratrådt, skal der findes et A og 

et B medlem.  

BUPL er i gang med en udpegning af  deres 

manglende medlem. Umiddelbart er det ikke 

muligt at finde medlemmet i  

tillidsmandsgruppen.  

På ledersiden vil der blive afholdt valg. 

Punktet sættes på ledermødet til november.  

3.  Årshjul – kompetenceudvikling 

 retningslinjer 

V/Hoved-MEDs repræsentant Henrik Nielsen 

Til information og drøftelse 

 

Udgået.  

4.  Nyt fra TR (FOA/BUPL)  FOA: 

KKR Midtjylland har den 13. september 2016 
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Indlæg fra FOA koordineres med Gitte 

Indlæg fra BUPL koordineres med Henrik 

Til orientering 

tiltrådt indstillingen om at fordele 

pædagogiske assistent-elever i 2017 mellem 

kommunerne efter den samme nøgle, som 

er anvendt til fordelingen af 

dimensioneringen mellem de fem KKR. Det 

betyder en reducering på ca. 70 % på 

landsplan. I Skive er der et fald fra 17 til 5 

pladser. Trepartsaftalen er det aftalt, at der 

etableres adgangsbegrænsning til 

Grundforløb 2 på uddannelsen til 

pædagogisk assistent i 2017, så antallet af 

optagede elever nogenlunde matcher 

antallet af praktikpladser. 

Der er pt. lønforhandling på skole- og 

dagtilbudsområdet.  

BUPL:  Optaget af at finde et nyt medlem til 

Fælles-MED 

 

 

  

 

5.  Frivillighedspolitik  

Tilbagemeldinger fra Lokal-MED 

v/Henrik Nielsen 

 

På ledermødet i foråret blev det aftalt, at 

frivillighedspolitikken drøftes i Lokal-MED og 

notat fra mødet – sendes ind til Lone.  

Beslutning: 

Tilbagemeldingerne drøftes på næste 

ledermøde.  

6.  Evt.  Fælles mødeevaluering, hvor 

mødedeltagerne bruger de sidste minutter 

af mødet på at evaluere mødet.  

 

7.  Næste møde 

 

 

Se under pkt. Fælles MED/dagtilbud & skole 

pkt. 3 
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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 

 

 


