Referat fra møde 16.03.16 i arbejdsmiljøgruppen (AMG)
Deltagere: Lonny, Kristian, Lone, Sonja, Kenneth og Jette(referent).
Afbud: Mads ?, Susanne (ferie)
2. Referat fra 21.01.16: Referatet godkendt – ingen opfølgning.
3. Indkomne sager: Kristian: Genvalg som AR  Der følges op på psykisk APV – team coaching.
Lonny: En borger ÆB – mange indberetninger af grænseoverskridende adfærd.
Lone: Flere langtidssyge i Midt. Grøn smiley fra AT, Skolegade 2 sal  Stiller op til valg som AR –
snarligt valg. Lone og Kristian deltager på opfordring i stress-management kursus.
Kenneth: Mange indberetninger på Kim – 2 medarbejdere på ad gangen. Borger Kenn-Erik daglige
indberetninger af grænseoverskridende adfærd – Kenneth arbejder med en afkrydsningsmodel for
indberetning.
Sonja: Sammenlægning af 2 værksteder (Multihus og Saxcenter) til ét værksted pr. 4.4.16. Kræver
nogle håndværksmæssige ændringer/tilpasninger. Stiller op til genvalg som AR d. 19.4. Alle skal
tænke, at der er 1 fælles værkstedstilbud.
4. Førstehjælpskurser 2016:
Værkstedernes kursusbevis fra 2014 gælder i 3 år – Vi vil gerne have 6 timers kurser hv. 3. år – Jette
snakker med Lolland-Falsters brandvæsen om det er en mulighed. Der er behov for minimum 2 x 6
timers kursus i 2016 – måske 3
5. Social Kapital måling:
Genbrug af skema/spørgsmål fra de foregående år. Jette sender spørgsmål til alle via mail d. 25.
april. Svarfrist ons. d. 11 maj – anonyme skemaer afleveres i kuvert til respektive AR (AR sikrer).
Analyse på AMG mødet d. 25.5
6. Fra AMG til MED:
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er godkendt af AR.
Punkt vedr. statistik og årlig arbejdsmiljødrøftelse sættes på som punkt til MED mødet d. 4.4.
7. Evt.: P pladser Skolegade. Vi har kun 3 faste pladser foran indgang - de 3 nye ved jobcenter har
Torben forsøgt at øremærke til os – men det er fællespladser, så Statsforvaltning er sure. Vi kan
ikke smide dem væk, hvis de holder der først.
Næste møde: Onsdag d. 25.05.16 kl. 13.00 – 15.00. Skolegade 3 B, 1 sal. Obs. ændring fra. 1.6 Jette indkalder ca. 14 dage før mødet.

1

