
Dagsorden 

 

MED udvalgsmøde i Område Grenaa  

den 27. maj 2021,  

kl. 09.00 – 12.00   

i Hjerterummet,  Chr. Winthers Vej 9 

 

 

 

 

Deltagere:  

Anja Bach Greve, Stjernehuset, FOA 

Mette Kejser, Skovbørnehaven, BUPL 

Kitt Mortensen, Dagplejen FOA 

Anne Mette Nielsen, Dagplejen AMR 

Kirsten Woldiderich, Regnbuen AMR 

Britt Jørgensen, Toubro AMR 

Vibeke Vahle, Administrationen 

Lise Svane, Områdeleder 

Anne Mette Holm, Afdelingsleder 

Linda Bruun Skuldbøl, Afdelingsleder 

Antonio Silva Dias, Afdelingsleder 

 

Mette Kejser havde meldt afbud. 

 

 

Dagsorden  

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

 

 

Bilag til pkt. 11 mangler 

Mulighed for formøde mangler 

2.  Tilbagemelding på referat fra sidste MED-

møde. 

 

 

Intet. 

3.  Nyt fra Hovedudvalget og nyt fra Område 

MED. 

Områdeleder. 

 

Hovedudvalget:  

 

23-04-2021 - 00 Referat med bilag.pdf 

(norddjurs.dk)  

 

Områdeudvalg skole- og dagtilbud: 

 

06-05-2021 - 00 Dagsorden med bilag.pdf 

(norddjurs.dk)  

 

 

 

Intet. 

http://polweb.norddjurs.dk/open/Hovedudvalget%20(%C3%85ben)/2021/23-04-2021/Referat%20(%C3%85ben)/23-04-2021%20-%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Hovedudvalget%20(%C3%85ben)/2021/23-04-2021/Referat%20(%C3%85ben)/23-04-2021%20-%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Omr%C3%A5deudvalg%20skole-%20og%20dagtilbud%20(%C3%85ben)/2021/06-05-2021/Dagsorden%20(%C3%85ben)/06-05-2021%20-%2000%20Dagsorden%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Omr%C3%A5deudvalg%20skole-%20og%20dagtilbud%20(%C3%85ben)/2021/06-05-2021/Dagsorden%20(%C3%85ben)/06-05-2021%20-%2000%20Dagsorden%20med%20bilag.pdf


4. 

 

 

./. 

 

Nyt fra arbejdsmiljøgruppen. 

Arbejdsmiljøleder. 

 

Arbejdsmiljørapport af 9/4-2021 

vedlægges. 

 

Arbejdsmiljørapporten blev gennemgået. 

 

Kurser for AMR og MED.  

 

Plan2learn  

Der kan logges direkte på hvis du har en 

@norddjurs mail. 

 

 

5. Nyt fra baglandet. 

 

Hvad er I optaget af ?  

 

 

Anne Mette Nielsen:  

Dagplejerne er slået hjem p.g.a. nye tiltag ved 

Corona. Savner fællesskabet.  

Dem der skal på PAU glæder sig. 

 

Britt:  

Det er en stor udfordring at børnene igen skulle 

afleveres udenfor – meget tidskrævende. Vejret 

har været en udfordring i maj måned. 

 

Kirsten:  

Samme problem i Regnbuen, stort pres på ved 

modtage og afhente situationer. 

 

Kitt:  

Bliver brugt meget som vikar, synes det er 

godt. Corona fylder.  

Flere dagplejere føler at kommunikationen til 

2-sprogede familier er svær. 

 

Anja:  

PAU-uddannelse og ansættelse af vikarer for 

dem der skal på PAU.  

Samme problem med modtage- og afhente 

situationer som de øvrige institutioner. 

 Det er svært at få AULA i gang hos 

forældrene.  

 

Ledelsen:  

Forældrebestyrelsen har besluttet at 

morgenmaden vender tilbage når vi åbner op til 

normale tilstande. 

Legepladserne holdes fortsat lukkede. 

Vi får Søren tilbage som pedel, og der kommer 

en pedelmedhjælper på 25 timer pr. uge til at 

hjælpe ham. 

Møllehaven har skiftet navn til: 

Børnehuset Solstrålen.    

Der er p.t. 11 børn indskrevet og 2 kendte på 

https://norddjurs.plan2learn.dk/


vej.  

Den nedsatte arbejdsgruppe har gang i 

facebookopslag m.m. for profilering af 

institutionen.  

 

6. 

 

 

./. 

Sygefraværs statistik. 

 

 

Vedlægges. 

 

Gennemgået. 

7. 

 

./. 

Regnskab og budget. 

 

Vedlægges.  

Budgetopfølgning pr. 2021-04-30 udsendes 

senere. 

 

 

Gennemgået. 

Ros for gennemsigtighed. 

8. 

 

Sorg-og kriseplan. 

 

 

Kirsten, Kitt og Lise fremlægger. 

 

 

Udsættes. 

Den nedsatte arbejdsgruppe er kommet med et 

forslag (pixi-version). Eventuelle kommentarer 

sendes til gruppen senest den 1. juli 2021.  

9. 

 

./. 

Revidering af årshjul. 

 

Vedlægges. 

 

TRIO fremlægger.  

 

 

Årshjulet blev revideret. 

10. 

 

 

 

./. 

Proces for kommende seniorsamtaler i 

Område Grenaa for alle medarbejdere fra 

58 år 

 

Kirsten og Lise fremlægger til 

godkendelse. 

 

Gælder fra 55 år. 

Kan afholdes sammen med MUS-samtalen. 

 

Tilrettet og godkendt.  

11. 

 

./. 

 

 

Procedure ved for sent hentede børn. 

 

Vedlægges.  

 

Ledelse fremlægger til godkendelse. 

 

Godkendt. 

12.  

 

 

./. 

 

Funktionsbeskrivelser – drøftes og endelig 

godkendes.  

 

Mødeplanlægger. 

Informationsmedarbejder. 

Udsættes. 



  

13. Eventuelt.  

Kitt spørger om mulighed for ændring af 

datoer for kommende møder: 

Den 2/9 ændret til 9/9 2021 

Den 11/10 ændres til 7/10 2021. 

 

 

 

Den 2/9 ændres ikke. 

Den 11/10 ændres til den 4/10 kl. 9-12 

 Punkter til næste møde. 

 

 

Sorg og Kriseplan 

Funktionsbeskrivelser; Mødeplanlægger og 

Informationsmedarbejder. 

Seniorordning i dagplejen 

 

 Gennemgang og godkendelse af referat fra 

dette møde. 

 

 

 

 

Næste møde den 2/9 2021 er et heldagsmøde.  Kitt og Lise sørger for forplejning.  


