Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen
Gitte Pedersen - cn19175@rk.dk - 3637 7656
Kurt Æbelø - kurt.abelo@fredericia.dk - 7210 7236
18. februar 2013

Dagsorden for temagruppemøde den 8. februar 2012, kl. 1016 på Uddanelsescentret, Mosegaardsvej 2, Fredericia
NB! Mødet starter kl. 10, men fra 9.30 er der morgenmadsbuffet for de, der gerne vil det. Den lukker
kl. 10.
Frokost er kl. 11.45.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og af
dagsordenen for dette møde
Sidste møde blev afholdt i København den 4.
oktober 2011
2. Worldwide premiere….
Vore pjecer om sundhed i MUS, APV,
sundhedstjek og etik er næsten færdige. Vi kan
præsentere mindst én i mødet.
3. Runde
Vi tager en runde om bordet med det, der lige
optager os nu.
4. Sundhedskonsulentkurset
Anne, Inger og Kurt rapporterer tilbage vedr.
planlægningen af kurset, herunder
programmet, som det foreligger nu. Herunder
beder vi om ideer til ”stationer”, dvs.
virksomhedseksempler, der kan præsenteres
for deltagerne.
5. PSP-kurset
Vi har tidligere aftalt, at PSP-kurset er i ”dvale”,
men at vi dog i dette møde skal drøfte kurset,
og hvordan vi ser på dets fremtid. Det gør vi så.
6. Kronikerprojektet
Finn, Bo, Inger og Kurt fortæller om fremdriften
i projektet.
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7. Arbejdsmiljøkonferencen 2012
I mødet i oktober drøftede vi eventuel
deltagelse med en workshop på konferencen i
år. I dette møde drøfter vi om og hvordan vi
evt. skal deltage. (Se om konferencerne i 2011
og -12 på www.arbejdsmiljoraadgiverne.dk/)
8. Handlingsplan 2011-2012
Vi gør status og tjekker op på, om den er i
orden, fx om der er deltagere i alle
arbejdsgrupper. Desuden skal planen suppleres
med de nye pjecer, vi har fået midler til.
9. Handlingsplan 2013-2014
På repræsentantskabsmødet i marts vil en ny
strategi for netværket være på programmet.
Men allerede nu bør vi tage en allerførste
brainstorm på indsatser til en ny handlingsplan,
ligesom vi skal have processen på plads (men
det er ret tænkeligt, at vi skal diskutere
handlingsplanen grundigt i vores møde i april).
10. Nye møder
Disse er allerede aftalt til
- den 24. og 25. april, 10-16 i Torvehallerne i
Vejle
- den 2. oktober, 10-16 i Slagelse
I dette møde skal vi drøfte, hvordan vi griber
det emne an, som vi har aftalt til mødet, nemlig
mental sundhed (herunder indhold og proces),
og der skal nedsættes en planlægningsgruppe.
11. Eventuelt
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