MED-konference
4. november 2020

MEDsamarbejdet inviterer hermed til årets MED-konference for alle medarbejderrepræsentanter i HovedMED-udvalg i kommuner og regioner

Vi skal bl.a. høre et par historier fra frontlinjen:

MED-systemet i en Coronatid
Onsdag den 4. november 2020, kl. 9.00-15.30
Nyborg Strand
Østerøvej 2, 5800 Nyborg

• Hvordan organiserede man sig, og hvilken rolle har MED spillet undervejs?
• Har MED været relevant? På hvilke niveauer og hvordan?
• Uanset om MED-systemet er blevet brugt eller ej, hvilken læring kan
vi så uddrage af denne periode?
Vi skal også høre fra ledelsessiden:

Corona-krisen har vendt mange ting på hovedet i kommunerne og i
regionerne.

• Hvordan har de oplevet samarbejdet med MED-systemet i perioden?
• Hvilke tanker gør de sig om den samarbejdsånd – og knasterne i
maskineriet, som har hersket i perioden?

Arbejdsopgaver, daglige rutiner og organisationsstrukturer er blevet
kastet op i luften og er faldet ned på ny. Nogle mere gennemtænkte
og vellykkede end andre. Nogle er måske kommet for at blive, andre
skal vende tilbage til ”det gamle”.

I får også et psykologisk fagligt perspektiv på, hvordan en sådan krise
påvirker en arbejdsplads, det enkelte individ og hvad der kan komme
og skal håndteres på bagkant af en sådan krise og periode.

Fælles er dog, at alle har skullet samarbejde og få tingene til at glide,
både på tværs af faggrænser og på tværs af hierarkiske skel.

I jeres eget HovedMED-udvalg får I mulighed for at vende erfaringerne
og drøfte, hvad I tager med fra situationen og hvordan I kan bruge det
til at styrke jeres samarbejde.

På årets MED-konference skal vi udveksle erfaringer om mulighederne i MED-systemet under corona-krisen og drøfte, hvad vi kan bruge
dem til.

Vi vil her gerne understrege, at I får meget mere ud af konferencen,
hvis I er flere fra samme MED-udvalg, der melder sig til.

Praktiske informationer
Målgruppe
Konferencen henvender sig primært til medarbejderrepræsentanterne i de
kommunale og regionale MED-hovedudvalg samt deres suppleanter. Lokale og centrale organisationsrepræsentanter samt HR-medarbejdere, der
har MED-systemet som arbejdsområde, kan også deltage.
Pris
Deltagelse koster 975 kr. pr. person for HovedMED-udvalgsmedlemmer og
suppleanter samt organisationsrepræsentanter. For andre deltagere (fx
HR-medarbejdere) er deltagerprisen 1.350 kr. pr. person.
Der er mulighed for overnatning på Nyborg Strand fra den 3.-4. november. Det koster 1.136 kr. incl. morgenmad, og du skal selv booke overnatningen direkte hos Nyborg Strand. Du får nærmere information herom i
forbindelse med tilmeldingen.
Du skal som medarbejderrepræsentant søge din leder om frihed uden løntræk til at deltage i konferencen. Vi opfordrer dig til, at dette afklares med
ledelsen så hurtigt som muligt af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse den
konkrete dag. For frikøbte bør det tilstræbes, at deltagelse i konferencen
ligger inden for den tid, hvor repræsentanten er frikøbt. Hvis kommunen/
regionen ikke vil give frihed med løn til deltagelsen, bedes du kontakte
din faglige organisation. MEDsamarbejdet har ikke mulighed for at dække
et eventuelt løntab.
Tilmelding
Du kan tilmelde dig på https://fh.nemtilmeld.dk/153/
Hvis du ønsker overnatning natten før konferencen, er sidste frist den 3.
september.
Kontakt
Har du spørgsmål angående tilmelding, så kontakt Mette Terp i FH på tlf.
35 24 61 11 eller mete@fho.dk.
Henvendelse om konferencen i øvrigt kan ske til:
Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA, skni@foa.dk
Magnus Bryde, OAO, mbr@oao.dk
Lars Kehlet Nørskov, FH, lakn@fho.dk

