
Referat fra TR/AMR netværksmøde i Lolland 6. november 2019 

Tilstede: Matilde, Lene, Laila, Lone, Lone, Anders og Tina 

 

Referat: Tina 

1) Referat fra sidst: 

Intet 

 

2) Referat fra kredsbestyrelsesmøde: 

Intet 

 

3) Med systemet generelt: 

Det sidste Hoved Med gik primært på høringssvar på budgetterne.  Der bliver opfordret 

til almindelig tilbageholdenhed. I det nye sektorudvalg er Peer Frederiksen blevet 

næstformand. 

 

4) Arbejdspladsrunde:  

Generelt fokus på sygefravær og høringssvar til budgettet. Nogle steder skaber det 

utryghed, at der tidligt i processen er store besparelser i spil, som oftest ender på noget 

mindre. Det er en svær balance, at man gerne vil inddrages tidligt og at man ikke får 

skabt unødvendig angst hos medarbejderne. Nogle steder har der været holdt lidt 

rigeligt igen med at bruge tidsbestemte ansættelser, hvilket ikke er godt for 

arbejdsmiljøet. På nogle arbejdspladser er der en del udskiftninger af nøglepersoner, 

hvor der arbejdes med at genbesætte stillingerne. 

 

5) Fornyelse af forhåndsaftale:  

Den eksisterende aftale blev gennemgået og drøftet, hvor der bør ske en mere 

hensigtsmæssig formulering. Vi kender ikke ledelsens indstillinger til aftalen. Det er 

ikke hensigtsmæssigt, at nogle arbejdspladser ikke er omfattet og at diplom står 

konkret at skulle være taget på Danmarks Pædagogiske Højskole. I flere kommuner er 

timeantallet for at deltage i koloni blevet løftet til 10 timer, det vil vi også forsøge i 

Lolland. Og så er der et ønske om, at der nogle steder bliver uddybet, hvorfor man får 

tillægget. Der skal ligeledes drøftes, hvilke uddannelser der kunne være relevante at 

have med, da de uddannelser, der står i aftalen, næsten ikke bliver brugt i praksis. 

 

6) Håndtering af overgreb, vold, trusler og chikane:  

Der bliver oplevet forskel fra de forskellige enheder, hvor alvorligt de tager det at 

registrere overgreb. Det er vigtigt løbende at italesætte vigtigheden, for at kunne 

arbejde målrettet med det. Men der bliver arbejdet målrettet med indberetningerne.  

I Lexus er det muligt at tagge den relevante AMR. 

 

7) Nyt fra kontor mm:  

- Den endelige lokale struktur i FH skal være på plads inden udgangen af 2020. 

– Allan stopper til 1. maj 2020. Der er gang i ansættelsesprocessen af en ny konsulent.   

   Vi håber, den nye kan starte til 1.1.2020, så der kan blive et godt langt overlap til  

   oplæring af den nye medarbejder og overlevering af sager. 

– Der har været inviteret til medlemsmøder om udtagning af krav til 



overenskomstforhandlingerne på det private område til foråret. Der kom desværre ikke 

nogle, men kredsen har sendt forslag ind. 

– På TR mødet den 19.11.19 kommer en konsulent fra SL centralt for at tale om GDPR. 

Alle tillidsrepræsentanter skal gennemføre E læringsforløb og der skal også indgås en 

bemyndighedsaftale mellem den enkelte TR og kredsen. Aftalen forventes at være klar i 

starten af det nye år. Ligeledes skal I skrive under på en samtykkeerklæring, for at vi 

må videregive jeres kontaktoplysninger i jeres TR hverv.                                                                     

– SL’s A-kasse er fra 1.1.2020 med i et 2 årigt projekt, hvor A-kasserne får en større 

rolle overfor vores ledige medlemmer. Samtaler først i ledighedsperioden kommer nu til 

at ligge i A-kasserne frem for på jobcentrene. Opfordring til vores arbejdspladser til at 

gøre brug af vores jobkonsulent Janne Rubin.                                                                                                

– På kongressen blev projektet ”Vi er Socialpædagogerne” vedtaget. Det har medført 

en del nye tiltag, både centralt og i kredsene. Initiativpuljen har haft 8 ansøgninger fra 

kredsen med vidt forskellige emner. Der er oprettet et medlemsråd med 30 

medlemmer, som mødes med repræsentanter fra forbundet 2 gange årligt. Der er lavet 

et digitalt medlemspanel; Medlems Puls, som svarer på spørgsmål om faglighed og 

arbejdsforhold. Man forsøger nu at afdække mulighederne for at formidle 

efteruddannelse og kursus tilbud, ligeledes forsøger man om der kan laves et tilbud om 

stressvejledning.  

– Organiserings projekt. Man vil på flere forskellige måder forsøge at blive mere synlige 

overfor de studerende. Blandt andet via oplæg på uddannelsesstederne, møder for de 

studerende i praktik og tillidsrepræsentanterne. Vi vil afprøve nye møder som velkomst 

til nye medlemmer. Der udvikles nye materialer til tillidsrepræsentanterne og der er 

udviklet kort til brug for kreds eller tillidsrepræsentanter for at få afdækket 

medarbejdernes ønsker på arbejdspladsen. (de kan fås på kredskontoret). 

- Kredsen sætter meget pris på, hvis der sendes lokale indlæg til vores nyhedsbrev, 

som udkommer 4 gange årligt. Vi skal nok være behjælpelige med opsætning.                                                

– I den sidste medlemsundersøgelse er kredsen gået frem på de fleste parametre. 

   Kredsbestyrelsen vil arbejde med den, som baggrund for de kommende indsatser.                     

– 2019 er jo arbejdsmiljørepræsentant år, og som den startede med en stor 

konference, slutter den også af i Odense den 12. december 2019. Der har i årets løb 

været udbudt forskellige tilbud fra LO sektionerne. Desværre har ikke ret mange fra SL 

deltaget. De, som har, har meldt tilbage, at det var godt.                                                                                                                           

– Hvis I, som tillidsvalgte, har forslag til emner, som vi skal tage op eller holde 

møderne på en ny måde, vil vi rigtig gerne høre om det. 

 

8) Evt.  

Taget løbende. 

 

 


