
Referat fra netværksmøde i Lolland 29. marts 2019 

Tilstede: Christina, Karen, Anders, Lene, Lone, Brian, Dorte, Heidi, Lisbeth og Tina 

Referat: Tina 

1. Referatet fra sidst:  

Intet til referatet. 

 

2. Referater fra kredsbestyrelsen:  

Ingen spørgsmål til referaterne. 

 

3. Orientering fra MED systemet:  

Den nye MED aftale ligger på intra. Det, der er ændret i forhold til den tidligere aftale, 

er markeret med rødt. Lone synes, der er blevet en bedre opbygning og at det er blevet 

bedre at bruge som opslagsværk. Der har været en god proces i genforhandlingen af 

MED aftalen. Mange emner er blevet forberedt i arbejdsgrupper, så selve 

forhandlingsmøderne har ikke været så lange. I den nye aftale er der også lavet en 

beskrivelse af de forskellige roller. Mellemniveau 2 er nedlagt, så nu bliver der sektor 

udvalg igen, der bliver oplevet mere relevante og nærværende med sektorchefen for 

bordenden. SL er kun inde over udpegningen til Hoved Med. Når de andre pladser er 

fordelt, skal Lone nok sende et skema med de valgte. PT er de i gang med valg af AMR 

til de forskellige niveauer.                                                                                                            

I Hoved Med er man lidt delt for tiden, over beslutningen om at holde en stor 

sommerfest for alle ansatte i kommunen. Nogle synes, det er et godt tiltag og andre 

føler sig lidt provokeret, når så mange andre ting er sparet væk. Budget ca. 220.000,00 

kr. Ellers er der fokus på nærvær om fravær og at der skal udarbejdes 

beredskabsplaner.  

 

4. Arbejdspladsrunde:  

Toftegård:  

Dorte stopper som TR 1.5.2019, da hun skal være teamkoordinator for 

familiesuppleringen. (tak for kage og et godt samarbejde  pøj pøj med de nye 

udfordringer). Der er planlagt nyt TR valg.                                                                                                        

Handicap Center Lolland:  

Ved fremtidig TR struktur var der et ønske om forskudte valg af de 2 

tillidsrepræsentanter. Tina tager kontakt til leder for at aftale nærmere. Ellers er der 

meget fokus på sundhed og sygefravær. Der er mange ting i gang og det er svært at få 

fulgt op og sørget for implementering.                                                                                         

Psykiatri: 

Der er gang i mange ting og det kan knibe med tid. Godt med mulighed for tilbud, men 

man skal være obs på, at den enkelte ikke føler det som et pres.    

Børne og Ungerådgivningen:  

Trivsel er på dagsordenen, hvilket har medført nogle ændringer, rokeringer og 

nyansættelser. Heidi har fået nyt arbejde i HOS i Lolland Kommune til 1. maj 2019. 

(stort tillykke til Heidi og tak for samarbejdet som TR  ). Heidi og Tina snakker 

sammen om at planlægge TR valg. 

5. Drøftelse af forhåndsaftale: 

Ønske om at formuleringen om, hvor diplomuddannelsen skal være taget henne, 



fjernes. Gerne en definition for hvem, der får praktikvejledervederlag for hvilke 

studerende? Fjerne undtagelsen om BUC mm. At der gives 10 timer på koloni. Evt. at 

der kunne gives for et diplommodul. 

 

6. Erfaringsudveksling om nedbringelse af sygefravær: 

At der bliver vist tillid. God mulighed for sparring. At få afklaret spørgsmål hurtigt. Kort 

til ledelsen. Fokus på langtidsraske, hvad kan vi lære af det? Runderinger for at 

afdække problemstillinger tidligt. 

 

7. Nyt fra kontor, kredsbestyrelse og hovedbestyrelse:  

2019 er arbejdsmiljørepræsentanternes år. Kreds Storstrøm planlægger en dag for AMR 

om krydspres med en psykolog. Derudover er de med i flere arrangementer med LO 

Lolland Falster. Indkaldelserne følger, men pt arbejdes med følgende:  

Fyraftensmøde om AMR rolle, opgaver og tid. ½ dagsmøde om AMR og psykisk 

arbejdsmiljø og stress. ½ dag om AMR og det strategiske arbejdsmiljøarbejde og et 

åbent medlemsarrangement for alle medlemmer med Thomas Milsted om stress.  

Det bliver den 11. september.  

På kongressen i november 2018 blev ”Vi er Socialpædagogerne” vedtaget, som kører 

over de næste par år. Det er for at gøre SL mere synlige og at få medlemmerne til at 

opleve, at de får værdi for deres medlemskab af SL. Der vil i den forbindelse blive 

afprøvet forskellige nye tiltag, som efterfølgende vil blive evalueret. Noget vil blive 

iværksat fra SL centralt og andet fra kredsene. Centralt vil der blive et medlemspanel, 

som indkaldes 2 gange årligt for at høre medlemmernes holdning til forskellige emner. 

Der vil ligeledes blive lavet et digitalt medlemspanel, hvor spørgsmål kan sendes i 

høring. Man vil undersøge på medlemmernes ønsker til at SL kunne være med inde 

over kursustilbud / kompetenceudvikling. Der har også været et stort ønske om at SL 

skulle have nogle bedre digitale muligheder. Dette undersøges der på pt.  

Hvad der efterspørges? Og hvad der er muligt. I Storstrøm ønsker vi også at kunne lave 

medlemsundersøgelser / have et panel for at høre medlemmernes holdninger. I 

kredsen vil vi også afprøve en kombination af faglige/ sociale arrangementer. Kredsen 

vil også lave et medlemsarrangement om kernefaglighed med Anders Seneca. Kredsen 

vil også gerne afprøve et koncept for arbejdspladsbesøg, hvor der først er 

medlemsmøde med medlemmerne sammen med TR. Efterfølgende vil vi gerne mødes 

med TR og ledelse for at høre, hvad der rører sig og hvad vi har hørt fra 

medarbejderne.                                                                                                                               

Centralt er der også blevet besluttet et organiseringsprojekt, hvor indsatsen og bliver 

en kombination af centrale og lokale tiltag. Vi er pt ved at afdække vores organiserings 

procent på vores arbejdspladser. Der, hvor der er et større organiseringspotentiale, vil 

vi tage kontakt til de tillidsvalgte og aftale forløb på arbejdspladsen. Vi vil fortsat gerne 

på arbejdspladsbesøg og tilretter dem efter den enkelte arbejdsplads ønsker; 

cafemøder, tjek lønseddel, oplæg om ferielov-arbejdstid eller andet. Sammen med 

familieplejestyregruppen vil vi også lave målrettede tilbud til det område. Planen er 

også forskellige faglige medlemsarrangementer og vi vil rigtig gerne have forslag fra 

arbejdspladserne. 

 

8. Evt. 

                                                                                                                         


