Referat fra møde 25.05.16 i arbejdsmiljøgruppen (AMG)
Deltagere: Lonny, Kristian, Lone, Sonja, Kenneth, Mads, Susanne og Jette(referent).
Afbud: Ingen 
2. Referat fra 16.03.16: Referatet godkendt – opfølgning: Sonja og Lone er genvalgt som AR.
3. Indkomne sager:
Susanne: Nattevagterne vil ikke gå ned til Anthon, GA pga. massive hash tåger. GA er kontaktet
m.h.p. at finde en løsning på medicingivning. Skal deltage i møde sammen med forsorgshjemmet,
Kenneth og Lonny vedr. personsikring – alarm.
Kristian: En langtidssyg medarbejder i eget team. Er AR inhabil som bisidder ved samtaler i eget
team? Skal vi ændre i strukturen? I første omgang aftaler vi, at bruge hinanden som AR på tværs af
teams både som bisiddere og sparringspartnere. Coaching/supervison i teamet ved Asmus
kommunikationsafd. er afholdt – godt og brugbart.
Kenneth: Afkrydsningsmodel til daglige indberetninger af grænseoverskridende adfærd på KennErik er sat i bero, da han er indlagt og måske ikke kommer tilbage. Gartnervænget har lige fået en
grøn smiley  af AT. Har fokus på risikovurdering i alle 3 bo tilbud. Har p.t. en aftale med ledelsen
om AR arbejde hver torsdag. Har AMG forslag til gode og forebyggende trivselstiltag? Kenneth
tager det også op i lokalt trio samarbejde.
Lone: UFS er pressede pga. langtidssygemelding – Der er vist fundet en løsning.
Mads: CFA får besøg af socialt tilsyn øst d. 14.6 hele dagen – re - godkendelse. Der skal være
brandeftersyn af kælder på CFA. Der er gang i indkøb af hjælpemidler til medarbejder i fleksjob –
medicinsituation.
Sonja: Der er gang i diverse brandforbyggende effekter.
Kontaktperson:
Falck Danmark A/S
Falck Teknik
Meterbuen 14-16
2740 Skovlunde
Konsulent Hans Henrik Bruun
Mobil; 2368 9615
e-mail; hhb@falck.dk
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Førstehjælpskurser 2016:
Vi vil gerne have 6 timers kurser hv. 3. år – Lolland-Falsters brandvæsen har accepteret. Der er
behov for minimum 2 x 6 timers kursus i 2016 – måske 3 med start i efteråret 2016. Jette
planlægger 2 kurser sammen med Lene Antonisen i første omgang.
4. Social Kapital måling:
Sammentælling: 120 besvarelser – gennemsnitlig score på ca. 12 ud af 16. Vi drøftede om denne
anonyme stikprøvekontrol giver mening eller er den bare forstyrrende? Vi drøfter det på
næstkommende MED udvalgsmøde.
5. Fra AMG til MED:
Ingen formaliserede punkter
6. Evt.:
Intet
Næste møde: Onsdag d. 31.08.16 kl. 13.00 – 15.00. Skolegade 3 B, 1 sal. Obs. ændring fra. 24.8 Jette indkalder ca. 14 dage før mødet.
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