Referat af MED-udvalgs møde i Mælkevejen den 1. februar 2016
Tilstede: Tanja, Pia, Kathrine, Monica, Alice, Mette , Jens og Carina (referent)
Afbud: Ingen

1. Godkendelse af dagsorden - herunder evt. punkter til punkt 9 . Evt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 14. december 2015
Der er undring om hvad det betyder at ”vuggestuen er fredet igen”
Fra ledelsen siden har ingen været fredet. Kabalen er i høj grad lagt efter personale ønsker - så det er stort
set gået op. Derudover er der kigget på timetal, kompetencer m.m.

Referat godkendt!
3. Kort nyt fra børnehusene og TAK
TAK: Lasse er tilbage, og alle har det godt.
Køkkenpersonalet har et specielt arbejdsforhold lige pt. i forbindelse med afstemningen til madordning.
Rød Planet:
Har haft aftenmøde i huset - det var rigtig godt. Der er kommet styr på nogle praktiske aftaler.
Indkøringsgruppen har rigtig travlt - skiftet fra vuggestue til børnehaven kræver en indkøring fra
forældrene.
Indkøringsgruppen har mange børn, da det har været vurderingen et børnene ikke var klar til at flytte.
Rødplanet har ønsket at blive et indkøringshus, så det kan trækkers på flere voksne, relation til
børn/voksne. Derudover vil gruppen vokse til stor størrelse i løbet af foråret.
Lige Pt. køre huset videre som nu.
Overlevering af børn fra dagplejen, vuggestuen skal sættes i ”system”
Der hjælpes på tværs af basisgrupper for at personalet er der hvor børnene er.
Personale situation er vendt.
Gitte B er opsagt og stopper udgangen af maj.
Rikke fortsætter til udgangen af maj.
Blå Planet:
Vi har stadig nye børn.
Der er lavet ny indretning i basisgrupperne. Super fedt – vi håber at få indretningen færdig i løbet af
foråret.
Lars Bo er tilbage på nedsat tid fra midt februar.
Gul Planet:
Fremad rette vil Tanja være repræsentant for gul også.
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Mette – Julie er stoppet, der mangler en stud de næste 4 mdr. Kristoffer er der til og med april. Mathias har
fået timerne på ekstra bevilling.
Betinna er i jobprøvning.
Indretning er i gang med nye læringsmiljøer.
Jill er opsagt og kommer ikke tilbage.
Grøn Planet:
Den sidste uge har vikar delen fyldt en del.
Der er ved at falde ro på for børn, forældre og voksne.
Før skolen er kommet godt fra start, lidt små ting med logistik. Men god start.
Laila har sidste mdr. i Grøn.

4. Kort nyt fra TR´ne + arbejdsmiljørepræsentanterne
TR BUPL:
Tr´ne i kommunen har travl, så der kommer ekstra fælles møde.
Der snakkes kommunalt hvordan der kompetenceudvikles.
TR FOA:
Der er gang i lønforhandling. Der er en forhandling ang. timer da Pia er valgt FTR
Arbejdsmiljø:
Der kommer medarbejder forslag og det er super godt.
Der er bestilt stole til alle huse.
Vi har søgt om at være med i et projekt omkring fysisk arbejdsmiljø – Det er en blandet gruppe af
studerende – fysioterapeuter , ergo, pædagog, sygeplejesker m.m. Vi melder ud når vi ved mere.
ønsker til personale parkering for biler og cykler – skal laves som medarbejder forslag til AMR.

5. Kort nyt fra ledelsen
Herunder bl.a.:
 Regnskab 2015 - se vedhæftede bilag.
Der er et underskud på ca. 325.000 (-2%), når de sidste tal kommer ind.
Tallene er rodet for 2015 - det skulle gerne bliver bedre i 2016.
Der er et stort overforbrug på vikarbudgettet.
 Budget 2016 fordeling m.v.
Underskuddet fra 2015 skal afvikles.
Budget fordeling blev udleveret, heraf fremgår det bl.a. at der er 30.000 kr. til hver planet til
inventar og beskæftigelsesmateriale. Til Krearummet er der afsat 50.000 kr. til fælles materialer.
Jens vil på fælles mødet den 10.februar 2016 lige knytte et par kommentarer til budget 2016.
I forhold til kommunen er det forsat uklart hvordan de nuværende besparelser skal udmøntes.
 Møde i netværksgruppe vedr. ”Samskabelse i Kerteminde Kommune” v/Mette (Kim K.)
mødet er rykket - derfor ikke noget referat.
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 Gaveordning
Ledelsen vil indstiller til at hvis man har været i mælkevejen mere end 3 mdr. vil der være en gave.
Der arbejdes på at det er en lokal kunstner som laver noget keramik.
 Tjenestefrihed
Jens opdaterer vejledningen.
 Bestyrelses møde – meget positive meldinger fra forældrene omkring den nye struktur.
Vi skal øve os i at bruge de nye betegnelser, planer, basisgruppe, basisvoksne m.m
 Kommunal frokostordning - Der er valg til frokost ordning fra den 3. til 12 .februar 2016og her kan
forældrene afgive deres stemme. Ej stemt eller blank vil være et ja til frokost ordningen.
Bestyrelsen opfordres til et ja. Der kan søges mere viden i samlemapper. Yderligere spørgsmål til
Jens eller formanden for bestyrelsen. Resultatet offentligøres senest i uge 8.
 Timer til særligudsatte børn - er lige nu til vurdering i kommunen – der er på kommunalt plan brugt
dobbelt så meget som bevillingen.
6. Aftalepunkter
6. a. Retningslinjer vedr. vikardækning i mælkevejen
Oplæg fra ledelsen vedr. forslag til retningslinjer for vikardækning i mælkevejen er inden mødet blevet
drøftet mindre arbejdsgruppe bestående af Pia, Carina, Kathrine og Jens.
Oplægget blev præsenteret og drøftet med henblik på at retningslinjerne skulle godkendes.
Udgangspunktet er at mælkevejen er udfordret grundet et stort forbrug af vikarmidler sammenholdt med
et stort sygefravær.
Da tiden var presset nåede vi ikke, at drøfte alle forhold og punktet skal behandles på næste møde.
Efterfølgende besluttet, at lave et ekstraordinært møde omkring dette punkt mandag den 7. marts 2016.
Andet:
AMR gruppen arbejder videre med hvordan der arbejdes med at mindske sygefraværet.
Afspadsering skal meddeles ledelsen – det må gerne aftales i husene – MEN Mette og Alice skal være
orienteret!

7. Drøftelsespunkter
7. a. Udviklingssamtaler
Punktet udsættes til senere.

7. b. Aftaler/retningslinjer vedr. Ipad
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Punktet udsættes til senere.
7. c. Medarbejder og ledelsessamarbejde
Punktet udsættes til senere.

8. Punkter til næste møde mandag den 11 april 2016 fra kl. 12.15 - 13.45


Diverse vedr. Personalehåndbogen

9. Evt.
Der er indkaldt til ekstraordinært MED-udvalgs møde mandag den 7. marts 2016 fra kl. 12.15-13.45 for
afklaring vedr. punkt 6.a. omkring vikardækning.
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