
Dagsorden 
 
MED udvalgsmøde i Område Grenaa  
den 1. marts 2021,  
kl. 12.00 – 15.00  
i Hjerterummet, Chr. Winthers Vej 9 
 

Hvis der er nogen der har det svært med at 
mødet afholdes ved fysisk fremmøde, skal 
man kontakte Lise, så der kan blive 
arrangeret fremmøde via Skype 

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 
 

Antonio og Anne Mette havde meldt afbud. 
 
 
 
 
 

 
 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse af dagsorden. 

 
 
 

Godkendt. 
 

2.  Tilbagemelding på referat fra sidste MED-
møde. 
 
 

Godkendt. 

3.  Nyt fra Hovedudvalget og nyt fra Område 
MED. 
 
Hovedudvalget: 
11-02-2021 - 00 Referat med bilag.pdf 
(norddjurs.dk) 
 
Områdeudvalg Skole- dagtilbud:  
04-02-2021 - 00 Dagsorden med bilag.pdf 
(norddjurs.dk) 
 
23-02-2021 - 00 Dagsorden med bilag.pdf 
(norddjurs.dk) 
 
 
 

Til orientering. 
 
Kasper Bak Sørensen, Djurslandsskolen 
tiltræder Hovedudvalget.  

http://polweb.norddjurs.dk/open/Hovedudvalget%20(%C3%85ben)/2021/11-02-2021/Referat%20(%C3%85ben)/11-02-2021%20-%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Hovedudvalget%20(%C3%85ben)/2021/11-02-2021/Referat%20(%C3%85ben)/11-02-2021%20-%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Hovedudvalget%20(%C3%85ben)/2021/11-02-2021/Referat%20(%C3%85ben)/11-02-2021%20-%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Omr%C3%A5deudvalg%20skole-%20og%20dagtilbud%20(%C3%85ben)/2021/04-02-2021/Dagsorden%20(%C3%85ben)/04-02-2021%20-%2000%20Dagsorden%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Omr%C3%A5deudvalg%20skole-%20og%20dagtilbud%20(%C3%85ben)/2021/04-02-2021/Dagsorden%20(%C3%85ben)/04-02-2021%20-%2000%20Dagsorden%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Omr%C3%A5deudvalg%20skole-%20og%20dagtilbud%20(%C3%85ben)/2021/04-02-2021/Dagsorden%20(%C3%85ben)/04-02-2021%20-%2000%20Dagsorden%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Omr%C3%A5deudvalg%20skole-%20og%20dagtilbud%20(%C3%85ben)/2021/04-02-2021/Dagsorden%20(%C3%85ben)/04-02-2021%20-%2000%20Dagsorden%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Omr%C3%A5deudvalg%20skole-%20og%20dagtilbud%20(%C3%85ben)/2021/23-02-2021/Dagsorden%20(%C3%85ben)/23-02-2021%20-%2000%20Dagsorden%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Omr%C3%A5deudvalg%20skole-%20og%20dagtilbud%20(%C3%85ben)/2021/23-02-2021/Dagsorden%20(%C3%85ben)/23-02-2021%20-%2000%20Dagsorden%20med%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Omr%C3%A5deudvalg%20skole-%20og%20dagtilbud%20(%C3%85ben)/2021/23-02-2021/Dagsorden%20(%C3%85ben)/23-02-2021%20-%2000%20Dagsorden%20med%20bilag.pdf


4. Nyt fra arbejdsmiljøgruppen  
Arbejdsmiljøleder. 
 
 

Arbejdsmiljørepræsentanterne har været i 
kontakt med alle afdelinger for at høre til 
arbejdsmiljøet.  

5. Nyt fra baglandet. 
 
 
 

Pædagogiske lærerplaner er udsat igen; 1. juli. 
Kommunerne er opfordret til at sætte 
udviklingsprojekter, dokumentation på pause.  
 
Når der sker ændringer i Retningslinjer 
omkring Covid-19, udsendes de så hurtigt som 
muligt.  
 
Dagplejerne efterspørger den fysiske 
forældrefolder. Folderen er ved at blive 
revideret og kommer snart. 
 
Dagplejerne kunne ønske at få nyhedsbrev 
omkring hvilke Dagplejepædagoger der er på 
arbejde i ferieperioder.   
Husk at der altid er en pædagog der passer 
hovednummeret 8959 3083.  
 
Pau-uddannelsen fylder meget. Alle modtagne 
oplysninger omkring uddannelsen er udsendt. 
 
  

6. 
 
 
./. 

Sygefraværs statistik. – Januar måned 2021 
 
 
Vedlægges. 
 

Til efterretning 

7. 
 
 

Regnskab og budget 
 

 

Regnskab 2020 og budgetforslag 2021 blev 
gennemgået. 
 
Der bliver udarbejdet et forklarende ”skriv” 
omkring regnskab 2020 og budget 2021, som 
sendes til Bestyrelsen, Med og personale. 
 
 

8. 
 

Evaluering af sag vedr.  
Tilpasning og omorganisering af 
daginstitutioner til faldende børnetal i 
Norddjurs Kommune  
 
 

Evaluering af processen omkring høringssvar: 
fungerede godt. 
 
Ærgerligt at der endnu ikke er taget beslutning. 
 
Arbejdsmiljømæssigt har det stor betydning for 
personalet i Møllehaven og stor betydning for 
økonomien i hele Område Grenaa. 
Ledelsen gør hvad den kan for at passe på 



medarbejderne i denne proces. 
 
 

9. 
 
./. 

Godkendelse af ”Procedure for 
afskedigelser”  
 
Vedlægges.  

Godkendt.  

 Eventuelt.  
 
 
 

 

 Punkter til næste møde. 
 
 

Næste møde: 27. maj 2021 kl. 9-12 
Formøde kl. 8 – 9.  
 
Proces for kommende seniorsamtaler. 
Sorg og krise handleplan 
Årshjul 
Evaluering af MUS-samtaler 
Pau-uddannelse 
 

 Gennemgang og godkendelse af referat fra 
dette møde. 
 

 


