
 

NØSD 

Nordøstsalling Skoler & Dagtilbud 

 

 

Referat MED d. 2. sep. 2020 på Breum Skole kl. 15.00 – 16.30  

 

Ordstyrer: Dan 

Afbud: Bente, Breum børnehave, Charlotte, Fursund USFO. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Ref.: BA sender link til lokalaftale ud til alle. Der arbejdes på et brush-up lyn 

kursus for alle i med udvalget. 

2. Præsentation af alle medlemmerne i vores lokale MED. 

Ref.: Valg af næstformand: Søren 

 

3. Økonomi – vores fælles økonomi i NØSD. 

Ref.: Tilbagebetalingsaftalen forhandles hvert år. Der er endnu ikke kommet 

penge fra staten til afholdelse af de ekstra udgifter, der var i forhold til 

forårets corona-udgifter. 

Temamøde om: Vi går i detaljer med økonomien og Stillingsbrøker 

4. Fravær – i procent på afdelingerne. 

Ref.: Fremadrettet trækkes rapporten så vi kan se tallene månedsvis. 

På næste møde: gennemgang af, hvad der gemmer sig bag koderne i 

fraværsrapporten 

 



5. Runden – Jebjerg Skole – Hvordan er vi startet op? 

Ref.: Orientering. AMR følger op på de gode eksempler for at sikre, at gode 

tiltag kan brede sig i NØSD. 

6. Corona – restriktioner i Skoler og Dagtilbud – Hvad har vi brug for at 

dele?  

Ref.: Forvaltningen samler, hvad der kommer fra stat og kommune. 

Problematisk, at alle støtteforanstaltninger er væk, da alle skal blive hjemme 

fra arbejde, hvis de er syge. 

Pr. 1/9 er der klare retningslinjer for, hvad skole og dagtilbud skal gøre, hvis en 

elev eller en medarbejder er smittet. Det lægges under Fælles filer på AULA og 

på Teams til dagtilbuddene. Det vigtige er, at lederne ved, hvor de skal spørge, 

hvis situationen opstår.  

7. Arbejdsmiljødrøftelse (på matrikel og samlet) – på sag inden d. 1. 

oktober 

Ref.: Når Arbejdsmiljødrøftelsen er foretaget på matriklen, skal det sendes til 

AMG-gruppen, Bettina, og det skal lægges i EDH.  

 

8. Gennemgang af Skive Kommunes Personale politik – gennemgang af 

hvad vi vil sætte særlig fokus på dette skoleår? Vi udvælger sammen 

nedslag. 

Ref.: På næste møde. 

 

9. Kurser og uddannelser i NØSD – Hvad vil vi prioritere på kort og lang sigt? 

Ref.: På næste møde. 

 

10.  Medarbejderfravær  - grundet covid 19  - mail fra HR – Hvordan 

forholder vi os. 

Ref.: Vi afventer tilbagemelding fra HR. 

 



11.  Fagudvalg – Skal pengene ud i fagudvalgene? 

Ref.: På næste møde - fagportaler, bøger, klassesæt. 

 

12.  Abonnementer/ portaler – Hvad betaler vi til? 

Ref.: Liste kommer ud som bilag. 

 

13.  Eventuelt 

Ref.: Der blev ikke tid til dette punkt. 

Ekstraordinærtmøde ang. Arbejdsmiljødrøftelse 

Onsdag d. 30. september kl. 15 – 16. 

Alle matrikelmøder ang. emnet skal naturligvis holdes inden. 

Ref.: Lisbeth Laustsen 


