
Dagsorden 

 

MED udvalgsmøde i Område Grenaa, Hjerte-

rummet, Chr. Winthers Vej 9, Grenaa 

den 23. november 2020,  

kl. 09.00 – 15.00   

 

(Medarbejdersiden afholder formøde fra 8.00 – 

9.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere:  

Anja Bach Greve, Landsbyen FOA 

Karina Kristensen, Stjernehuset 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 

 

Anja og Karina havde meldt afbud. 

 

 

Dagsorden  

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

 

 

Godkendt 

2.  Tilbagemelding på referat fra sidste MED-

møde. 

 

 

Lise har undersøgt om kommunen har en 

trivselskonsulent ansat. Det har vi ikke. 

 

 

3.  Nyt fra Hovedudvalget og nyt fra Område 

MED. 

 

Dagsorden fra Hovedudvalget – 2020-11-09: 

http://polweb.norddjurs.dk/open/Hovedudvalg

et%20(%C3%85ben)/2020/09-11-

2020/Dagsorden%20(%C3%85ben)/09-11-

2020%20-

%2000%20Dagsorden%20uden%20bilag.pdf  

 

 

 

Lise er kommet i en arbejdsgruppe omkring 

dagtilbudsstrukturen i Område Grenaa. 

http://polweb.norddjurs.dk/open/Hovedudvalget%20(%C3%85ben)/2020/09-11-2020/Dagsorden%20(%C3%85ben)/09-11-2020%20-%2000%20Dagsorden%20uden%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Hovedudvalget%20(%C3%85ben)/2020/09-11-2020/Dagsorden%20(%C3%85ben)/09-11-2020%20-%2000%20Dagsorden%20uden%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Hovedudvalget%20(%C3%85ben)/2020/09-11-2020/Dagsorden%20(%C3%85ben)/09-11-2020%20-%2000%20Dagsorden%20uden%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Hovedudvalget%20(%C3%85ben)/2020/09-11-2020/Dagsorden%20(%C3%85ben)/09-11-2020%20-%2000%20Dagsorden%20uden%20bilag.pdf
http://polweb.norddjurs.dk/open/Hovedudvalget%20(%C3%85ben)/2020/09-11-2020/Dagsorden%20(%C3%85ben)/09-11-2020%20-%2000%20Dagsorden%20uden%20bilag.pdf


4. Nyt fra arbejdsmiljøgruppen herunder psykisk 

arbejdsmiljø.  

Lise, Kirsten, Britt og Anne-Mette 

 

 

 

AMR har udsendt et brev til institutionerne, 

men der er ingen tilbagemeldinger.  Det tyder 

på at de fleste har fundet sig tilrette i den nu-

værende situation.  

Dagplejen har alle fået et opkald fra AMR. 

Især dagplejerne føler sig alene i forhold til 

informationer. 

Vi vil prøve at lave et Info-brev hver måned. 

 

Der kommer nyt info omkring Covid-19 i 

løbet af kort tid.  

 

 

5. Nyt fra baglandet. 

 

 

 

Kitt: glæder sig til arbejdet i Matrix-gruppen. 

 

Britt: Toubro børnehave begrænser brugen af 

legetøj, da der ikke er tid til at vaske legetøj. 

Mangler overdækning af udespisested. Derfor 

er børnene mere og mere indenfor.  

 

Kirsten: I Regnbuen er børnene også begyndt 

at være mere inde. Det er for koldt for børne-

ne at være ude hele dagen. Har fundet en 

rytme i hverdagen med hensyn til vask af 

legetøj.   

Der er opstillet luftrensere i Regnbuen. Er 

glade for luftrenserne. Kan se at de gør en 

forskel.  

 

Lise: rengøringen øges nogle af stederne.  

 

 

 

6. 

 

./. 

Sygefraværs statistik. 

 

Vedlægges. 

 

Til orientering. 

7. 

 

./. 

Regnskab og budget 

 

Oversigt pr. 2020-10-31 vedlægges.    

 

Til orientering. 

8. 

 

 

./. 

 

Plan for: Afvikling af ferie og dækning af luk-

keuger + juledagene 2021 – 2025. 

 

Vedlægges.  

Til orientering. 

Der korrigeres i planen i forhold til datoer og 

dagplejen. 

9. 

 

Årsplan 2021 

 

Korrigeres for diverse rettelser.  



./. Vedlægges. 

 

10

. 

 

./. 

 

Lukkedage 2021. 

 

 

Vedlægges. 

Til orientering 

11

.  

 

./. 

 

 

Procedure for afskedigelse. 

 

 

Vedlægges. 

Forslaget redigeres og tages op på næste mø-

de.  

12

. 

De 17 Verdensmål. 

Hvordan kan vi arbejde med de 17 Verdens-

mål i Område Grenaa. 

Hvilke mål skal vi starte med? 

 

På marts-mødet starter vi med: 

12 Ansvarligt forbrug og produktion 

13 Klimaindsats 

 

 

 

13

. 

Politikker – gennemgang af gældende politik-

ker (en ad gangen)  

Hvilken politik skal vi arbejde med til næste 

møde? 

 

 

 Seniorpolitik.  

 Afregning for deltagelse i kurser, kon-

ferencer og lignende for medarbejdere 

i Område Grenaa. 

 Sorg og kriseplan: der nedsættes en 

gruppe til at arbejde med planen: Lise, 

Kirsten og Kitt.  

 

14

. 

Eventuelt.  

 

 

 

Kitt frembringer forslag om fast punkt frem-

over: Nyheder fra FOA og Bupl.  

 

 

E-læring: hvornår skal de gøre det?  

Så hurtigt som muligt – kun BASIS.  

Det tager kun ca. 20 minutter og man kan gå 

til og fra.  

 

 

 Punkter til næste møde. 

 

 

Afskedigelsesprocedure. 

Seniorpolitik. 

Afregning for deltagelse i kurser……. 

 

Verdensmål på marts-mødet.  

 

 Gennemgang og godkendelse af referat fra 

dette møde. 

 

Tilbagemelding på referatet senest den 25. 

november kl. 12.00 

 


