MED-MØDE
Referat

Deltagere:
Afbud:
Pkt.

Tirsdag d. 7. maj 2018 – kl 12:30-14:00
Formøde medarb. side - kl 12:00 – 12:30
Mødet afholdes i konferencerummet - Mælkevejen
Tanja Juul, Ulrik Kehman, Pia Poulsen, Tina Knudsen, Gitte Madsen, Kathrine Sørensen, Helle Vinsten,
Monica Weeks, Maiken Olsen, Alice Krupa, Peter Slifsgaard (ref).
Emne.

Beslutning/drøftelse

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Budget 2019
 Mælkevejen
 Dagplejen
 Orange Planet
 Køkken
 Se bilag

PS gennemgik budget og forventet regnskab for MED-udv. og
der har været behov for at justere på kapaciteten i dagplejen.
PS forventer pt et underskud for distriktet på kr. 500.000,- for
regnskab 2019.
Takstordningen i dagplejen kan godt få budgetforventningerne
til at ændre sig betragteligt.

3

Sygefravær
 Drøftelse
 Prcedurer
 Se bilag

Sygefraværet er pt faldet ret markant i distriktet og ligger noget
under kommune- og landsgennemsnittet.
Pt er tallet 3,4% samlet set for distriktet – og pt vurderes det
ikke nødvendigt at foranstalte ekstra ordinære indsatser vedr
dette.
MED-udv. skal dog hele tiden arbejde på det gode arbejdsklima,
der kan holde sygeprocenten nede.

4

Retningslinjer
 Ansættelsesudvalg
 Gaver
 Jubilæum
 Sygemelding
 Feriemelding
 Vold og trusler (incl. skema)





Hund og kat i dagplejehjemmet
Brug af Facebook
Komme og gå
Indkøb dagplejehjem og legestue








Ansættelsesudvalg - godkendt u. anm.
Gaver - godkendt u. anm.
Jubilæum - forhåndsgodkendt i hoved MED
Sygemelding - behandles på kommende MED
Feriemelding - behandles på kommende MED
Vold og trusler – godkendt u. anm.






Hund og kat i dagplejehjemmet - godkendt u. anm.
Brug af Facebook - ikke godkendt, skal laves helt om.
Komme og gå - godkendt
Indkøb dagplejehjem og legestue - godkendt

5

Strategi
 Ny strategi

Medarbejdersiden ønsker at udfærdige et høringssvar.
Tanja tager opgaven på sig.

6

Kommunale politikker
 1-5-10 ordning
 Rygepolitik
 Personalepolitik

Udsættes til kommende MED-møde

7

Personalepolitiske fokuspkt.
Fælles-MED har bedt os om at forholde os
til flg pkt i personalepolitikken del 1:

Udsættes til kommende MED-møde

Ledelse:
”Vi tager ledelse på os i hverdagen og er
ansvarlige for at opgaverne løses godt”
Medarbejdere:
”Vi vil gerne dele vores idéer og faglighed
med hinanden”
”Vi vil gerne fællesskabet, fordi det giver
mere kvalitet i opgaveløsningen”

8

Besøg af din kommunaldirektør
Er de tillidsvalgte interesseret i en dag med
kommunaldirektøren, hvor han vises rundt
ifht vores ”nye” distrikt.
Se opslag på personaleintra.

9

Punkter til kommende møde(r)

Udsættes til kommende MED-møde

