Løbenr.

Referat af mødet i Stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø den 18. maj 2015, Kl. 15-17
Viborg Bispegård.

Afbud fra: Vagn Ove Høgild og Hans Old Jensen

Dagsorden

Referat

1)
Velkomst og gennemgang samt godkendelse
af dagsordenen.
Ved Kirsten
2)
Status på forberedelserne til efterårets,
vinterens og forårets møder.
a) Har vi tilsagn fra oplægsholdere om ” Best
Practices”. ved Kirsten
b) Har vi positiv tilbagemelding fra
provster/provstiet? ved Lars

Kirsten bød velkommen, gennemgik
dagsordenen, der godkendtes.

3)
Skabelon godkendelse eller tilpasning og
godkendelse, (se bilag)
a) Skabelon for invitation til møderne, som vi
håber provsterne vil sende ud.
b)Skabelon for aftalen med provsterne om,
hvem der har ansvar for hvad.

a)Kirsten er optimistisk med hensyn til, at det
skal lykkes at opstille hold på tre
oplægsholdere til hver at fremlægge på to-tre
møder.
Vi opregnede og afskrev navne på lidt flere.
Lars kontakter tillidsrepræsentanterne for, om
muligt, at få et eller flere navne på præster, der
også er ’daglige ledere’.
Endvidere har Kirsten kontakt med Bent
Vestergaard, der er certificeret coach, har
arbejdet med coaching i praksis dels som
personale- og kvalitetschef, dels som HRkonsulent. Han vil forhåbentlig være den
gennemgående mødeleder, der vil holde
sammen på møderne og opsummere og
konkludere for os.
Vi overvejede vores budget i denne
sammenhæng; vi håber, det holder.
b) Lars orienterede om, at vi har positiv
tilbagemelding fra 4 af 11 provster.
Tilbagemeldings ”fristen” løber juni ud.
Af praktiske årsager opfordrer Stiftsudvalget
Lars til at kontakte provsterne for en lidt
tidligere tilbagemelding.
a) Skabelonen for invitationen af
menighedsråd, ansatte og præster blev
gennemlæst.
Følgende ændringer foretages:
1) Indledningen fandtes for neutral. I stedet skal
der en mere fyndig og animerende indledning
til, så læseren straks fanges og interesseres.
2) Afsluttende skal der tilføjes en anbefaling af,
at menighedsrådene opfordrer deres ansatte til
at deltage ved at lade deres ansatte regne det
som arbejdstid at deltage.

side 2

4)
Vort stiftsudvalgs fremtid og besætning.
To medlemmer har forladt udvalget. (Bodil
Dalsgaard og Søren Christensen)
Der har været tradition for at supplere hver
andet år, men bispevalget sidste år (måske
var det det) bevirkede, at de andre
stiftsudvalg ikke blev suppleret i 2014 som
det var ventet.
Vi ville kunne forvente at skulle delsuppleres
her i 2015.
Orientering ved Lars – Hvis han når at få
snakket med rette vedkommende.

5)
Evt.

b) Skabelonen for aftale med provsterne
godkendtes, dog skal der tilføjes, at lokalet, der
tænkes anvendt, skal være udstyret med
højtaleranlæg og hvis muligt også
teleslyngeanlæg, projektor + PC.
Endelig skal det skrives, at kaffepausen og
forplejningen i den sammenhæng skal kunne
afvikles på max. 20. min.
Lars nåede ikke at få talt med rette
vedkommende, men Stiftsudvalget
accepterede, at orienteringen kommer her i
referatet.
Stiftspræsterne er kaldt til møde med
biskoppen og biskoppens teologiske
medarbejder den 26. maj for bl.a. at blive
orienteret om stiftsudvalgenes fremtid etc.
Alle seks stiftsudvalg skal nyvælges hhv.
udpeges i slutningen af indeværende år.
Før det sker, har alle stiftspræsterne fået i
opdrag (inden 12. august) at revurdere deres
stiftsudvalgs kommissorium, samt at skitsere
hvordan man opfatter, at det ideelle stiftsudvalg
bør sammensættes.
Lars laver et udkast, som I alle får til udtalelse.
På Stiftsudvalgets møde fremkom allerede
overvejelser over, at præstesiden er
”overtalligt” repræsenteret og at
menighedsrådsmedlemmer er ”undertalligt”
repræsenteret. Endvidere nævntes det, at en
fortløbende supplering ved medlemmers
udtræden ville være gavnlig.
Stiftshjemmesiden og opdatering blev
debatteret.
Det forekommer flere medlemmer frustrerende,
at vi ikke kan komme igennem med
opdateringer på medlemmer, og at referater
heller ikke opdateres på siden.
Lars måtte sige, at uanset hvad han skriver til
Stiftets mail med ønske om opdateringer
kommer der intet på, der kommer heller ikke
noget svar på hvorfor, … kun Stiftets
standardsvar, der automatisk kommer på alle
mails til stiftet:
”Tak for din henvendelse til Viborg Stift.
Du vil snarest muligt høre fra os.
Med venlig hilsen
Viborg Stift”
- Den bliver man ked af, når der så ikke sker
mere.
(26. maj opdateredes siden for vores
vedkommende. Og Lars fik en mail med en
forklaring)

