Kom godt i gang i de nye MED-udvalg
Af Grethe Jakobsen, Arbejdsmiljø og MED
Den 1. januar tager vi hul på en ny valgperiode for alle MED-udvalg.
Udvalgene kan få en god start ved at begynde med nogle vigtige, centrale opgaver, nemlig at konstituere sig, bestemme arbejdsgrundlag,
fastlægge årshjul samt at tjekke, om medlemmerne har den uddannelse, de skal have.
Konstituering
På det første møde i udvalget konstituerer man sig.
Formanden er den, som har budget og personaleansvar for arbejdspladsen. På arbejdspladsniveau vælges næstformanden af og blandt alle
medlemmer på medarbejdersiden. Næstformand i udvalg over arbejdspladsniveau vælges af og blandt de af udvalgets medarbejderrepræsentanter, der ikke er arbejdsmiljørepræsentanter.
Arbejdsmiljøgruppen består af arbejdsmiljørepræsentanten og lederen
for udvalget. En af ledelsesrepræsentanterne i udvalget skal være medlem af en arbejdsmiljøgruppe.
Arbejdsgrundlag og årshjul
Arbejdsgrundlaget er en aftale om, hvordan udvalget vil arbejde og
hvordan udvalget arbejder sammen med arbejdspladsen. Har man allerede et arbejdsgrundlag fra tidligere, er det en god idé at gennemgå det
og se om der er behov for justeringer.
Årshjulet giver et overblik over de opgaver udvalget skal igennem. Årshjulet er dynamisk og udvalget kan ændre det løbende. Det er en god
hjælp for udvalget, hvis man fra starten af året får de større emner udvalget skal arbejde med placeret tidsmæssigt. Opgaverne udspringer
både af MED-aftalen og fra de udfordringer som relaterer sig til arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold på
arbejdspladsen.
Har I de uddannelser I skal have og har behov for
Der findes både obligatoriske uddannelser og efteruddannelser, som
man har ret til som medlem af et MED-udvalg.
MED-grunduddannelsen
Grunduddannelsen er obligatorisk for alle i et MED-udvalg. Den er på to
dage. Er du på en arbejdsplads uden et MED-udvalg, men hvor der i
stedet er personalemøde med MED-status, skal leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant deltage i uddannelsen. Du kan læse
mere om uddannelsen her og tilmelde dig kurserne i 2018
her: MEDgrunduddannelsen
Opfølgningskurser - efteruddannelse
Alle medlemmer i et MED-udvalg har efter MED-grunduddannelsen ret
til 1 uddannelsesdag årligt.
Disse uddannelsesdage kan anvendes til f.eks. temadage, enkeltstående
kursusdage enten for hele eller dele af udvalget eller for enkeltpersoner.

Følg MED – december 2017
Mange vælger at bruge efteruddannelsen til at sætte spot på et emne, som hele udvalget har interesse i og er sammen om.
Arbejdsmiljøuddannelsen
Alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og alle ledere, som er udpeget til at sidde i
en arbejdsmiljøgruppe skal have arbejdsmiljøuddannelsen. Du kan læse mere og tilmelde dig til arbejdsmiljøuddannelsen her: Arbejdsmiljøuddannelsen.
Også medlemmerne af arbejdsmiljøgrupperne har ret til efteruddannelse. Her drejer
det sig om 1½ dag (for nyvalgte 2 dage) hvert år og indholdet bør være koblet til den
kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøarbejdet, som arbejdsmiljøgruppen laver i
forlængelse af arbejdsmiljødrøftelsen.
Tjek jeres MED-udvalg
Sørg for at se, om jeres MED-udvalg er korrekt opført i MED-databasen. Databasen
giver et overblik over alle udvalg, medlemmerne samt roller.
Databasen bruges indimellem, når vi skal sende information til MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper.
Der er link til databasen her: MEDdatabase
Er der noget, der skal ændres, skal du/I kontakte den relevante udvalgssekretær:
FORVALTNING

Udvalgssekretær

Sundhed, Ældre, Handicap

Louise Amorsen Andersen

Børn, Skole og Unge

Kristina Jensen

Stabene (B-Øk&P., By/kultur/erhverv, Borgmesterkont. )

Grethe Jakobsen

Arbejdsmarked

Charlotte Husum Andersen

Teknik og Miljø

Diana Lund Larsen

Husk også at få nye medlemmer meldt til nyhedsbreve.
Har du spørgsmål til MED-uddannelse, brug for inspiration til at lave årshjul eller arbejdsgrundlag eller ønsker du at få nye medlemmer tilmeldt nyhedsbreve, er du velkommen til at kontakte Grethe Jakobsen, tlf. 7233 3212. Spørgsmål vedr. arbejdsmiljøuddannelsen kan rettes til Jeanett Simonsen, tlf. 7233 3209.

