Mødetype: Fælles MED-Udvalgsmøde
Fraværende/afbud: Helle Sørensen, Lars Jützler
Dato og tid: onsdag d. 01.09.2021 kl. 07.30-09.00
Sted: Fysisk på afd. Tistrup
Referent: JP
Ordstyrer: BJ
Mødeleder AU

Referat

Ps. Diverse bilag til punkterne
ligger i Office 365 mappen hvor
dagsordenen til dagens møde
ligeledes forefindes.

Punktansvarlig

Temaer, proces - formål

1.

Godkendelse af dagsorden

AU

5

Dagsorden er godkendt.

2.

Referentrolle fremadrettet

alle

10

Jesper tager den som primær

3.

Orientering – Aktuelle forhold
deles, herunder Corona
relateret stof
• Skoleleder/ledelsen:
• TRIO
• TR (evt. Nyt fra FællesMED)
• AMR

Alle

20

Da Allan ikke er til stede
fremadrettet, vil både Merethe og
Helle være til stede indtil en ny er
ansat i Allans stilling.
Skoleårets start drøftes.
Der har været meget at se til,
både med ny ledelse, mange
opgaver og kurser udefra. Der er
meget at se til for at komme
tilbage til det nye normale.
Der er udfordringer i samarbejdet
med team-ejendom.
Det er svært at finde dygtigt
pædagogisk personale pt.

•
•
•
•
•

Generel info
Økonomi
Ansættelser og afsked
Kommende APV
Revideret MED-Årshjul
er vedlagt til
orientering.

Opgave
ansvarlig

Tid

Allan laver
indkaldelse

Der skal laves et temapunkt om,
hvordan vi kan forbygge følelsen
af at have for meget at skulle nå.
Der er økonomigennemgang i
sept.
Der vil blive indkaldt til et
orienteringsmøde, virtuelt, d. 4.
okt. fra 7.30 til 8.00.
Der er mange nyansatte i Tistrup.
Der opfordres til et større fokus
på fastholdelse.
D.D. sender Allan brev ud til alle
ansatte vedr. APV.
Vi forpligter hinanden på at få
italesat at den ikke udelukkende
må blive et øjebliksbillede.
4.

Budget 2022 - drøftelse af
fremsendte og udarbejdelse af
høringssvar - evt. nedsættelse
af mindre arbejdsgrupper der
arbejder. Svarfrist 2. sept.

•

40

D1+3
Der er undring i forhold til
finansieringen ved aktindsigt.
Der er bekymring i forhold til at
man ansætter i forvaltningen i
forhold til besparelser der
rammer hos borgeren. F.eks.
Bygningsvedligehold, gadefejning
m.m.
Der mangler gennemsigtighed.
D5

Der laves
ekstraordinært
møde til
behandling af
APV

Det støttes op omkring denne
løsning.
D6
Der er begejstring for den tidlige
indsats.
D8
Der har manglet tid til afprøvning
grundet Covid-19. Det opleves at
beslutningen er truffet for hurtigt.
D9
Vi ønsker et større fokus på at
beholde de konsulenter som
bidrager til driften og sparre mere
hos dem som iværksætter nye
tiltag fra bagland.
D 10
Der er så lidt penge at gøre med,
så det er ikke muligt at sparre
mere. Det er et urimeligt udspil.
D 12
Det er en forringelse af personalet
muligheder for ferie som rammer
ud i børnefamilierne.
Besparelsen virker ikke realistisk i
forhold til den virkelige drift.
D 14
Den er svær at gennemskue. 2020
og 2021 har været to covid-19 år,

så derfor kan de ikke bruges som
retningsgivende.
A 15
Det kræver mere information i
forhold til materialer m.m. på
børneniveau. Der er opbakning til
læringen og dannelsen blandt
personalet. Men det skal
tilrettelægges sådan at det kan
nås blandt øvrige opgaver.
A 17
Der kan indtænkes renovering og
vedligeholdelse i samspil med de
“smarte midler” fra A 14.
A 18
Vi mangler information omkring
anlæggelse af cykelsti mellem
Tistrup og Thorstrup/Sig.
Og prioriteringer generelt af de 6
millioner.
A 25
Det støtter vi op omkring. Ikke
kun i forhold til covid-19, men
smittespredning generelt.
Vi ønsker et endnu større budget i
forhold til nødvendige tiltag og
ønsket budgetramme.
I forhold til det politiske har det
ikke været muligt at nå omkring
det hele. Derfor har vi fravalgt at

kommentere dybere ind i dette.
Kommer nogle af disse punkter i
spil senere, forventer vi en
særskilt høring.
5.

Retningslinjer – punkt pauset i
foråret grundet Corona –
genoptages hermed:

•

Gennemgang af
oversigt og
igangsættelse af
kommende processer.

10

Birte indkalder til div. Møder.

Tilsyn:
Pia, Frants,
Vold og Trusler:
Eva, Lars,
BJ og AU inviterer ind i
arbejdsgruppen til det videre
arbejde.
Retningslinje for mental
sundhed og trivsel
Der nedsættes en
arbejdsgruppe
Allan - Pia – BJ – Eva, Inge

Retningslinjerne afventer
bestyrelsens principper og
kommende APV.
Kommer på som punkt til nov.

(Medicininstruks)
Beslutning at det er en opgave
for TRIO
6.

Godkendelse af referatet.

5

7.

Kommende punkter

3

8.

Evt.

2

Fremadrettede dagsordenpunkter
Vigtigt

Haster
Haster
ikke

Ikke vigtigt

