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Emne Dagsorden MED-udvalg 
Mødedato 06-04-2022 
Tidspunkt 11.30-13.30 
Mødested Mødelokalet på kontoret 
Deltagere Annett Andreæ, Trine Westergren, Malene Stidsen, Tanja S. 

Larsen, Jonas Rasmussen, Peter Goth, Flemming Sørensen og 
Dorte Zangenberg 

Fraværende Tanja og Annett 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent DZ 

 
 

REFERAT 
 

 
 

Dagsordenspunkter for dagen 

0604022-01  
Godkendelse af referat og dagsorden 
Valg af ordstyrer : Vi frafalder 
 
 
06042022-02 O 
Nyt fra Jonas 

● (Corona) - udgår 
● Ugleby, vi rykker for evaluering på KU, pt. kun 18 der har svaret.  
● Økonomi 22/23, vi er fortsat uafklaret omkring vores resultat for 2021. Økonomiafdelingen er på 

sagen. 
● Ukraine problematikken, der er lavet en fælles indgangsportal. Der sidder folk fra kommunen der 

tager imod folk fra Ukraine der kommer til kommunen og svarer på spørgsmål. Mellem kl. 14-
15.30 ved stationspladsen. 

 
 
06042022-03 D 
Forårets valg, MED og AMR 
Status se bilag 
Vi skriver ud til fredag til alle. 
JM deltager på møderne efter påske. TR er valgt pr. 0104. 
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06042022-04 D 
Uglemappen version 0,7 fra årshjul + kalender 
Vi kigger på fællesmøder og emner. MED vil gerne stå for mødet senere end i sept. Gerne mødet i april 
eller maj,  Vi snakker om forældresamarbejde. Skolebestyrelsens princip omkring forældresamarbejde 
skal ud igen. SFO personale skal også have mulighed for at deltage ved receptioner, vi kigger på tiden 
igen. 
2 flexuger næste år. Emnerne er fortsat til debat. Der er forslag om faglig fordybelse i foråret evt. uge 11 
og uge 44 kunne være en uge med noget peer to peer, en uge Ugleudvalget kunne være med til at 
arrangere. 
Farvet kalender i excel deles med alle snart, med overblik over dagene/datoer næste år. 
En bedre beskrivelse af teamdage og muligheder for omlægning efterspørges. 
 
06042022-05 D 
A20 og SGL for pæd. Nyt fast punkt 
Intet nyt d.d. 
 
06042022-06 D 
Skoleplan  
Opgaver på UG. Dokumentet er delt med alle på fællesmødet i går d. 0504. Der kan komme ændringer til 
oversigten og så deler vi med alle på ny. 
Vi venter på et yderligere evalueringsmøde omkring A20. 
 
 
06042022-07 D 
Status fagfordeling, jvf. årshjul 
Vi har en opgave omkring 0a og at finde en ekstra voksen til den klasse. Vi har en opgave omkring 
udskolingen og linjer. Vi har en større SMS linje til næste år og der skal flyttes 1-2 lærere over i det team. 
Vi åbner efter påske for, at man kan skrive sig på som lånelærer. 
Vi mangler på skrift, at vi på skolen har et fortsætter princip, med de undtagelser der må være 
Vi evaluerer fagfordelinges processeni juni. 
 
06042022-08 D 
Fravær og opgaver 
Vores elever har for meget fravær. 
Der er sat en indsats i gang og det virker voldsomt nu. Men det er meget fravær og forhåbentligt bliver det 
meget bedre ved denne indsats. Der er forslag om en indsats, hvor der skrives til forældrene omkring den 
fraværsprocent deres elev har. Systemet kan ikke klare det pt. Det bliver ved en manuel indsats. 
 
06042022-09 D 
Arbejdsmiljø:  

● Daglige praktiske forhold 
● Andet 
● Apv 
● Psykisk arbejdsmiljø 

Vi er utilfredse med rengøring disse dage. Vi har haft møde med Eva fra Profil service i går. Profil service 
ved godt det ikke er godt nok lige nu. De prøver igen at optimere ydelsen her hos os. 
 
Vi ønsker taburetter til både 0 og 1 årgang i SFO. Vi skal spørge hele team 1 om de ønsker  taburetter. 
 
Vi skal undersøge om indskolingshusene ønsker forældre inde eller ude. Det er OK med inde hvis det er 
ønsket. 
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06042022-10 
Punkter til fremtidige dagsordener  
 
Husk referat HMU, til Pernille fra PEA 
 
 
 
 

 


