
MED dagsorden/referat 

Socialpsykiatrisk Center, Skolegade 7, 6650 Brørup 

4.kvartal 

 

 

Dato: 
16/12 
2020 

Kl. 
8:00 – 10:00 

Referent: 
CBAB 

Lokale: 
”Den 
Hvide 
Dame” 

Mål: 
D=drøftelse 
O=opfølgning 
B=beslutning 
OR=orientering 

Deltagere: 
Britta Trads, Maj-Brit Kaufmann Nielsen, Helga 
Jensen, Arthur Madsen, Manisha Damkjær, 
Anders Stubkjær, Anita Bremer, Annette Gejl,  
Marianne Lillebæk Dam, Charline Bossen 

Fraværende: 

 
 

     

Afsat 
tid/ 

minutter 
  Punkt 

Sagsfrem- 
stiller 

Bilag/ 
link 

Mål Referat 

 1. Godkendelse af 
dagsorden 

CBAB  B Dagsordenen vil have fokus på konstituering og årets mødeplanlægning 
(datoer) samt drøftelse af hvordan vi sammen skaber en 
sammenhængende organisation; hvad er der behov for på det 
organisatoriske plan, det faglige plan og det kulturelle og 
arbejdsmiljømæssige plan 

 2. Godkendelse af referat 
2.1 Referat fra Hoved-
MED-udvalget 

    

 
3. Orientering om 
økonomi: 
Beslutningstema: 
-sagsfremstilling 
-tidligere behandling 
 

    



A) Økonomiske 
konsekvenser 
B) Personalemæssige 
konsekvenser 
C) Retsregler og andre 
forskrifter 
D) Høring 
E) Bilag 
F) Evt. 

 
4. Personalesituation: 
Beslutningstema: 
-sagsfremstilling 
-tidligere behandling 
 
A) Økonomiske 
konsekvenser 
B) Personalemæssige 
konsekvenser 
C) Retsregler og andre 
forskrifter 
D) Høring 
E) Bilag 
F) Sygefravær 
G) Evt 

    

 
5. Beslutningstema (-er) 

5.1 Social kapital 
 

CBAB  D - B 
5. Konstituering af overgangsMED-udvalg i 2021 

- Anders fortsætter som næstformand 
 -     Det besluttes at såvel TR og AMR fungerer i samme rolle i      
overgangsMED – der koordineres ift. Hvordan i løser opgaven sammen  
til gavn for medarbejderne. 

 6. Arbejdsmiljø 
 

CBAB  D - B 
Skabelsen af en sammenhængende 
organisation 

- Få beskrevet ”hvad vil vi 
bidrage med”/ hvad vil vi stå på 
mål for –hvad vil vi sammen i 
SPC; formulering af fælles 
kerneopgave og værdisæt på 
den kommende 
arbejdsmiljødag 

Ansvarlige: 
 
 
MED-udvalget står for 
planlægningen af årets 
arbejdsmiljødag med det fokus. 
 
 
 
 



- Proces der tager afsæt i det 
personlige lederskab ift. At 
forene os på alle 3 ben; det 
organisatoriske, det kulturelle 
og det faglige. 

 

 
- Få gjort MED-udvalget bevidst i 

medarbejdernes bevidsthed; 
synlighed – kommunikere ud 
hvad man kan bruge MED-
udvalget til og hvordan MED-
udvalget arbejder i SPC.  FX; 
sætte det på til teammøder en 
gang i måneden om der er 
punkter til kommende MED-
møde. 
 

 
Udvikle eget personlige 
lederskab i arbejdet – udvikle 
den proces og undervisning i 
forlængelse af kerneopgave-
dagen 
 
 
Ledelsen sætter det på til et 
månedligt teammøde 
 
På næste MED-møde beskrives 
hvad og hvordan MED-udvalget 
arbejder + beskrivelse af 
hvordan kan du få din stemme 
hørt. 
Få beskrevet MED-udvalgets 
ansvar op og opgave ift. 
Afholdelse af fællesmøder 

 
7. Kompetenceudvikling 

A) Tema(er) 
B) Orientering fra ledelsen 

    

 8. Punkter ifølge 
Årshjulet: 
A) Personalepolitisk tema, 
proces og indsats 
evalueres 
B) Institurionens budget 
gennemgåes 
C) Relevante emner på 
næste MED-  
    hovedudvalgsmøde 

    

 9. Eventuelt     

 10. Næste møde   B 
Planlægning af møder i 2021 

- Der er planlagt møder foråret ud og de er godkendte 
 

 



 


