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Deltagere: Jane, Helle, Sabrina, Trine og Jens (ref.)
1) Velkomst – godkendelse af seneste referat og dagsorden
Godkendt. Fristen for indsigelser efter udsendelse af referat ændres til to uger i stedet for de
hidtidige fire.
2) Aktuelle sager vedr. arbejdsmiljø og APV
Der er udarbejdet og udsendt APV for arbejde i ungecenter i anledning af medarbejders graviditet.
Fra sikkerhedsleder svares der på forespørgsel, at trivselsundersøgelse, lederevaluering og psykisk
APV samles i én undersøgelse efterår 2019.
3) SektorMED Center Sundhed, Kultur & Fritid (Jane/Sabrina)
Der er endnu ikke afhold møde i nyt SektorMEd CSKF, men der er indkaldt til møde primo december.
4) MUS 2018/2019 – hvilken model skal vi anvende i år?
Materialet på Kulissen står over for revision. Der er fordele og ulemper ved de i RU to senest
anvendte modeller (”hjulet” og ”bland –selv-MUS”) Jane, Sabrina og Helle laver udkast til at forene
de to modeller – deadline 1/12-18. MUS afholdes i januar 2019.
5) Evt. personalehenvendelser (Helle har udsendt opfordring i medarbejdergruppe på FB)
Ingen henvendelser. Der drøftedes hvordan inddragelsen af medarbejdere (primært deltidsansatte) i
MED-arbejdet kan højnes. Fremtidige referater deles i medarbejdergruppen på FB og som
diskussionspunkt på RU-møde drøftes muligheder for mere inddragelse af centerpersonale.
6) Økonomi – Forslag til budget uddeles. Budgettet skal behandles og vedtages på kommende
bestyrelsesmøde 15/11.
Budgettet er taget til efterretning af medarbejdersiden i MED. Det er positivt, at de påregnede
udgifter til ungecentrene fastholdes. Dog presser udgiften til løn primært i ungecentrene efter
seneste overenskomstforhandlinger, hvilket kan betyde afkortning af åbningsuger, ugentlige
åbningstider eller mere ”alenetid” i ungecentrene for at få enderne til at nå sammen.
7) Evt. og næste møde
Jens indkalder til møde primo februar. Foreløbige punkter til dagsorden er:
- Opfølgning på afholdte MUS
- Fordeling af midler til uddannelse
- SektorMED

