Referat af mødet i stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø, den 15. maj 2017, kl. 15 - 18
Viborg Bispegård

Dagsorden

Referat

1)
Kirsten byder os velkommen og gennemgår
dagens program

2)
Vi har besøg af Hans Hjerrild og hans ny
kollega (Signe) Ca. kl. 15.10- 17.
Får vi en kort præsentation af dem selv,
Hører om Folkekirkens Arbejdsmiljøråds
arbejde. - og særligt hører vi om rådets
erfaringer og visioner vedr.
mobningsbekæmpelse og om fremme af
positiv mellemmenneskelig adfærd mellem
Folkekirkens ansatte.
- eller hvordan de nu vil gribe det an.
Med mulighed for spørgsmål og samtale
undervejs.
3)
Undervejs under p. 2 vil der være kaffe/the
og kage

Kirsten bød velkommen og vi præsenterede os
kort.

Signe Steenfeldt og Hans Hjerrild
præsenterede sig hver i sær kort, vedr. deres
faglige baggrund.
Vedr. Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivnings
arbejde, også vedr. mobning, se det
vedhæftede PowerPoint.

Kaffen blev nydt.

4)
Vi prøver at opsummere p. 2 og prøver at
trække de første streger til skitsen af de
kommende års arbejde. Som måske kunne
hedde ”God trivsel i Folkekirken”

Vi enedes om at prøve at få
distriktsforeningerne til at stå for facilitering af
møder i distrikterne, hvor vi tillige prøver at få
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning til at
komme og fortælle om, hvordan man
imødegår og undgår mobning i Folkekirken
mellem menighed, menighedsråd, de ansatte
imellem og frivillige.
Alt ind over vinteren 2017-18

side 2
5)
En kort opsummering af, hvor langt vi er
kommet med efterårets og vinterens møder
om fællesskabsforståelsen

6) Evt.

7) Vi går ud i Viborg og spiser ca. kl. 18.00

Kirsten har aftalt mødedatoer med Henrik
Stubkjær og Lillian Kusk Hundahl.
Datoer og beskrivelse af mødernes indhold og
hensigt er sendt til provstierne. Se vedhæftede
brev.
Referenten blev anmodet om at skrive datoen
for næste møde i dagsorden og i referat.
Kommende møder:
Den 11. september, 15-17.00
Den 13. november, 13-18.00
Så gjort!

