
  
 

Stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø. 

Referat af mødet den 9. maj 2016, kl. 15.00- 17.00, Bispegården i Viborg. 

Fraværende med afbud: Thomas Frank og Gitte Preussler  

 

1)  
Velkomst ved formanden 

Kirsten Lund bød velkommen. 
Vi tog en præsentationsrunde da Ida Götke var med 
for første gang. Kirsten opsummerede vort arbejde i 
hovedsagen so far. 

2)  
Siden sidst: 
a) Evaluering af ”God Ledelse” 
I)  Fra deltagerene 
II) Fra mødelederne 
III) Fra os i udvalget som deltog 
IV) Fra oplægsholderene 
b) I øvrigt… 
 

Ad a, I)  
Den del af deltagerne i møderne om God Ledelse, 
som havde givet deres mening til kende, var 
generelt positive. Der var dog den udbredte 
opfattelse, at menighedsråd og sogne med en lille 
skare af ansatte havde svært ved at relatere 
mødernes cases til deres egen hverdag, da så godt 
som alle cases havde store enheder med mange 
ansatte som omdrejningspunkt. 
Ad a, II )  
Mødelederne var generelt godt tilfredse med 
konceptet. Møderne faldt ganske forskelligt ud fra 
provsti til provsti. 
Ad. a, III ) 
Vi i udvalget, som deltog, havde forskellige 
oplevelser. Mest bedømt i kategorierne godt til OK.   
Det kunne dog godt en anden gang i endnu højere 
grad indskærpes oplægsholderne, hvad vores 
overordnede idé og mål er. 
De fleste holdt sig dog fint til ideen. 
Ad. a, IV ) Intet at melde. 
Ad. b) Intet at melde. 
 

3)  
Opfølgning på arbejdet fra grupperne, der har 
udarbejdet udkast til flyers. 
a) ”Det gode møde” (Se bilag) 
b) ”God Ledelse”.  (Se bilag) 
c) Næste step for at færdiggøre materialet. 
d) Udsendelse - hvordan?  
e) Målgruppe? 
 

Ad. a) 
Generelt et lavpraktisk indhold. ”Flyer” om Det 
gode Møde forsøges opdelt i tre: Den gode 
Dagsorden, Den gode Mødegennemførelse (om 
mødestyring) og Det gode Referat.  Vi tænker det 
som elektronisk flyer. Flyerne tænkes med et første 
step, der er basis, med mulighed for at linke videre 
til mere udførlige steps og beskrivelser osv. 
 Betina og Lars arbejder videre med sagen.  
Ad. b) 
Generelt meget teoretisk og skematisk opstillet. 
”Layoutmæssigt”  kan også flyerne om God ledelse 
måske i lighed med flyeren om Det gode Møde 
konstrueres  som en  basisflyer  med mulighed for 
at linke videre til mere udpenslende lag.  Kirsten og 
co. arbejder videre på opgaven. 
 
Vi ser på det igen i september. 
 



 side 2 

Ad. c)  
Vi regner med, at vi kan færdiggøre og godkende en 
første udgave på mødet i september. 
Ad. d) Det skal ligge på hjemmesiden og vi vil søge 
at få provsterne til at gøre alle opmærksomme på 
det. 
Ad. e) Alle menighedsrådsmedlemmer og ansatte. 
(præster inkl.) er målgruppen. 
Også muligheden for præsentation i kortfilm format 
blev kort vendt. 

4) 
Brainstorm om/proces for formulering af 
spørgsmål til visionsprocessen i Viborg Stift vedr. 
emnet ”God kirkelig forvaltning af 
personaleledelse mm”. 
Baggrund og vores opgave: Vi i stiftsudvalget har 
fået til opgave at formulere et udkast til: 
Forvaltningsvision for personale, styring, 
bygninger og økonomi. – Det skal selvsagt 
udarbejdes ud fra Det psykiske Arbejdsmiljøs 
vinkel. 
Vores opgave: 
1. Lav en ”one-liner” til visionsområdet – i stil med 
det Ribe Stift har lavet. 
2. Lav en kort forklaring 
3. Lav tre præcise spørgsmål som 
menighedsrådene kan drøfte og derudfra 
indsende kommentarer til visionen. 
Stiftsudvalgene skal melde tilbage på opgaven 
senest 1. juli 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efter nogen usikkerhed om, hvad det helt bestemt 
er, vi er blevet bedt om, og en udbredt 
tvivlrådighed om , om vi kan formulere tre præcise 
spørgsmål til stiftets menighedsråd, der vil kunne 
danne basis for  en frugtbar drøftelse i 
menighedsrådene, vedtog vi, at lade Kirsten Lund 
komme med et udkast til et svar. 

5)  
Planlægning af mødet 5. september. 
Vi skal planlægge og strukturere arbejdet i 2017 
og 2018. 
Stiftet skal orienteres om vores planer i midten af 
september. 
Arbejdsoverskrifterne og emner finder vi i 
referatet af mødet 22. feb. punkt 4.  

 
På baggrund af mødet 22. februar punkt 4 og 
dagens møde punkt 3 vedtog vi at lade Lars 
(stiftspræsten) komme med et udkast til møde 
indhold og struktur for mødet den 5. september. 

6) 
Mødedatoer og tider i 2016 
5.9.2016 kl. 13.00-18.00  
-afsluttende med fælles mad i byen kl. 18.30.. 
28.11.2016 kl. 15.00-17.00  
Alle møder i Stiftsadministrationen 

 
Mødedatoer og tider stadfæstedes 

7)  
Evt. 

 
Intet at referere. 

 


