MED-MØDE
Referat

Deltagere:
Afbud:
Pkt.

Tirsdag d. 13. august 2019 – kl 12:30-14:00
Formøde medarb. side - kl 12:00 – 12:30
Mødet afholdes i konferencerummet - Mælkevejen
Tanja Juul, Tina Knudsen, Gitte Madsen, Pia Pimse, Ulrik Kehman, Helle Sørensen, Kathrine R.
Andersen, Alice Krupa, Maiken Olsen og Peter Slifsgaard (ref.)
Emne.

Beslutning/drøftelse

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt u. anm.

2

Budget 2019
 Mælkevejen
 Se bilag (eftersendes)

Bilag kunne ikke genereres pga nedbrud i OPUS.
Men PS orienterede om en stram økonomi, der viser et
forventeligt underskud på årets regnskab.
MED udvalget tager budgettet og det forventede regnskab til
efterretning.

3

Sygefravær
 Drøftelse
 Prcedurer
 Se bilag (eftersendes)

Statistisk for sygefravær fremlægges på kommende MEDmøde.
Retningslinjer sygefravær.
Der skal udarbejdes retningslinjer for sygefravær og
sygemelding.
Hvordan bruges Mine Apps i forbindelse med fravær?

4

Retningslinjer
 Opsamling
 Legeplads
 Evt

Mappen med udarbejdede retningslinjer er næsten færdige - og
der lægges en mappe ud i hver planet.
Desuden kan retningslinjerne findes på Børneintra.
Retningslinjerne for Legeplads:
Hver planet bedes komme med forslag til
“regler/politikker/bestemmelser” til et udspil til et samlet sæt
retningslinjer.
Tidsperspektivet er at Planeterne skal have forslag klar til
oktober. Og så drøftes der videre i MED derfra.
Dette gælder alle planeter.

5

Fællespasning
 Hvad gik godt i år?
 Hvad kan vi gøre bedre næste
gang?

Uge 29 - uge 30
Hvad gik godt?
• I vuggestuen gik sommerferieafviklingen godt.
• Ditto i børnehaven.
• Børnene havde det godt.
Hvad kan vi gøre bedre til næste år?
• Overlevering mellem institutionen skal være bedre.
• Et personalemøde mellem de personaler, der skal arbejde i den
pågældende ferie.
• Tro og love erklæring fra alle børn, der kommer udefra.
• Hvis man er tilmeldt mælkevejen deltager man i
madordningen. Dette kan ikke vælges fra.
• Det skal give mening med kendte voksne, men de skal dække
hele åbningstiden.
• Til næste år skal feriepasningen dækkes af personale fra alle
planeterne.
• Mere harmonisk arbejdsplan (evt fra skhratz)
• Til efterårsferien lade vi felterne være “blanke” i børneintra så
personalerne kan se om forældrene har været aktive ifht til- og
framelding.

6

Uddannelsesplan
 Hjernen og Hjertet
 Læreplan (fyrtårn)
 Neuroaffektiv udv. psyk.
 PMF-udd.

Hjernen og Hjertet
Møde rykkes fra 3. - 4. September pga forældremøde og valg til
bestyrelsen
Uge 41 – kursus
Man - neuro - 14 stk
Tir - Neuro 14 stk
Ons - Fyrtåne 6 stk
Tor - Neuro 14 stk
Skriver til forældrene at vi er væk.
Vi indkalder vikarer i lange baner.
Der kan blive behov for at blande pædagogerne på de
forskellige planeter.
Vi spørger ikke forældre og bedsteforældre.

7

Punkter til kommende møde(r)

Fordeling af børn på Rød og Grøn Planet

