
Velkommen til Skive Kommune



Skive i tal år 2019

Borgere i 

kommunen:

46.224 

10.787 over 65 år

I Skive by:

20.599 

Arbejdspladser 

ca 21.750 (2017)

Arbejdspladser i 

Skive Kommune:

ca 4.500

Pleje og omsorg

ca. ???

Ledighed:

3,0 pct ( jan.2019)

Areal: 690 m2

Kystlinje:

190 km 



Skive Kommune er stor arbejdsplads

4.500 medarbejdere i alt i kommunen 

Hvert år uddannes der Social- og sundhedselever:

• 29 Social- og sundhedshjælpere

• 55 Social- og sundhedsassistenter

• Uddannelsen sker i samarbejde med Social- og 
sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg



Politisk organisation 

Økonomiudvalg

11 medlemmer

Kommunal-

bestyrelse

27 medlemmer

Erhverv og 

arbejdsmarked

7 medlemmer

Børn og 

familie

7 medlemmer

Kultur og 

fritid

7 medlemmer

Teknik og 

miljø

7 medlemmer

Sundheds-, 

social og 

forebyggelse

7 medlemmer

Ældre

7 medlemmer



Organisation

Kommunal-

direktør

Vicekommunal-

direktør

Kultur- og

Familie-

direktør

Social- og

Arbejdsmarkeds-

direktør

Teknisk

direktør

Byråds-

sekretariat

- Pleje&Omsorg

- Visitation og             
hjælpemidler



Mission og vision

Vision
Vi er en kommune i vækst og 
udvikling baseret på aktive 
fællesskaber, helhedstænkning 
og samskabelse

Mission

I et forpligtende fællesskab med 
borgere, virksomheder og øvrige 
samfundsaktører, udvikler vi rammen 
om et godt liv for den enkelte



Grib værdierne

Udvikling
Vi udvikler Skive Kommune i forpligtende fællesskaber
• Går forrest, er innovative
• Søger nye veje i dialog
• Sikrer kompetencer, tænker i helheder og på tværs

Trivsel
Vi har arbejdsglæde og engagement
• Det vi gør er meningsfuldt
• Alle har ansvar og rette kompetencer
• Vi har tillid, respekt, åbenhed og dialog

Ordentlighed
Vi møder alle med professionalisme og empati
• Kvalitet, faglighed, saglighed
• Gennemskuelige og inddragende processer
• Helhed, fællesskab, loyalitet



Udfordringer

Hvor står vi?

• Faldende arbejdsløshed

•   Stigning i antallet af arbejdspladser

•   Faldende folketal de seneste år, 

bortset fra 2017

•   Lavt skattegrundlag

• Pres på kommunens økonomi



”Gøre det godt” ”Ha’ det godt”

Motivation og engagement

Arbejdsglæde, mening og stolthed

Opgaveløsning

Produktivitet

Effektivitet

Kvalitet

Trivsel

Udvikling

Arbejdsmiljø

Arbejdsvilkår

Forudsætninger er bl.a. : 

tillid – højt til loftet – ingen fejlfinderkultur – god ledelse – inddragelse og åbenhed 

Effektivitet og trivsel
– en enkel ledelsesfilosofi



Pleje & Omsorg

Værdier i hverdagen:

• Overordnet for Skive kommune:

- Udvikling, Trivsel og Ordentlighed

• - og yderligere for Pleje og Omsorg:

- Tillid, Stolthed, Balance mellem

arbejdsliv og fritid



Social- og sundhedselev i Pleje & 
Omsorg: 

• Uddannelsesaftale, GF2 bevis, straffeattest 
m.m.

• Sundhedsordning

• Beklædning og id-kort

• Tavshedspligt

• Mobil- og rygepolitik

• Arbejdsmiljø  og sikkerhed

2016 tal



Ansættelsesforhold

• Overenskomst

• Prøvetid

• Fravær–og sygefravær

• Ferie

2016 tal



Praktik

Dokumenter:

• Hensyn i praktikken

• Samtykke erklæring

• Straffeattest

• Praktikpladsfordeling

2016 tal



Velkommen til

Pleje & Omsorg 

Skive Kommune

Sosuuddannelserne feb 2017


