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Referat:
1) Velkommen til/check in – godkendelse af dagsorden og referat fra sidst
Godkendt
2) Opfølgning på handleplan for trivselsmåling (bilag)
Der er blevet justeret lidt i arbejdet med handleplanen. Det har vist sig, at det videre arbejde med
ungdomsskolens kerneopgave, prioriteringer af arbejdsopgaver samt MUS har medført et øget
fokus på anerkendelse og trivsel som mere afgørende faktorer. Der opleves ikke længere så stor
travlhed og tidsknaphed som i efteråret – og generelt en højere trivsel. Der er lagt møder imellem
leder/ decentral koordinator ind i kalenderen og muligheden for at trække på souschef eller andre
personaler i forhold til sparring er en fordel, der skal/kan benyttes.
Jens kontakter ”Fraværskonsulent” med henblik på opsamling af erfaringer med efterårets mange
opgaver (2017) - Hvordan kan vi forberede os bedre til efteråret 2018?
RU-møderne (m. efterfølgende fælles frokost) er frem til sommerferien månedlige og ændrer
struktur og får 30 min faglige diskussionspunkter på dagsorden med roterende ansvarsholder.
Der afholdes månedligt et koordinatormøde med lederdeltagelse i første del og fokus på
planlægning af fællesaktiviteter (gerne tværgående).

3) Opfølgning på afholdte MU-Samtaler 2018
Der opleves tilfredshed med nyt MUS-skema, der med fordel kan udbygges med valgfrie spm. fra
det tidligere ”bland selv-mus”. Walk n talk blev tilbudt, men formen gjorde det lidt vanskeligt.
Tidsregistrering har givet et fokus på tid og enkelte vil forsætte arbejdet. Der arbejdes med
forskellige former for struktur og planlægning. Det er et kontinuerligt arbejde. Der afsættes for
fremtiden et punkt på dagsorden til MED, med nyt fra medarbejderne.
4) Arbejdsmiljødrøftelse 2018 (se skema for 2017 og 2018)
Leder udfylder skema for 2018 og indsender efter AMR-underskrift.
5) Evt. og næste møder

Bestyrelsen inviteres med til oplæg 17/4 omkring unges mobilitet.
Kommende møder lægges to uger efter bestyrelsesmøde (dog ikke i sep. pga. høringsfrist
vedr. budget) Leder indkalder i outlook.

