MEDsamarbejdet inviterer hermed til årets MED-konference for alle
medarbejderrepræsentanter i HovedMED-udvalg i kommuner og regioner
Onsdag den 1. december 2021, kl. 9.30-15.30
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Tilbage til fremtidens arbejdsfællesskaber
Tiden under Corona har ændret vores arbejdsformer og arbejdsfællesskaber. På årets MED-konference vil
vi med afsæt i erfaringerne fra Corona-perioden se på begrebet arbejdsfællesskab fra forskellige vinkler.

Om formiddagen handler det om samskabelse - om arbejdsfællesskabet
mellem ledelse og medarbejdere.
Tina Øllgaard Bentzen fra RUC vil fortælle om, hvad
samarbejdet under krisen mellem ledelse og medarbejdere
har givet af nye muligheder for innovation. Når der er krise,
og alle rykker sammen i bussen, kan alt pludselig lade sig
gøre. Når krisen er slut, oplever mange, at alt er ved det gamle.
Men hvordan fastholder man denne samarbejdskultur, og
hvordan fortsætter man de gode vaner, der er skabt under
krisen?
Karsten Brask Fischer fortæller om, hvad der skal til for
at medlemmerne af MED oplever sig som del af et værdiskabende fællesskab, det giver mening at prioritere tiden
på. Karsten skelner mellem tre forskellige måder, MEDudvalget kan mødes på: Interessevaretagende, formaliseret
og samskabende. Og det er netop i det samskabende
møde, at vi oprigtigt oplever at være en del af et arbejdsfællesskab. Men hvordan skaber man sådanne møder?

Om eftermiddagen skal vi se på, hvordan vi kan skabe bæredygtige
arbejdsfællesskaber, de unge har lyst til at være en del af.
Andreas von der Recke giver et indblik i, hvad de unge
tænker om fremtidens arbejdsfællesskaber – hvilke krav har
de til arbejdsgivere og ledere, hvilke karrieredrømme har de,
og hvad tænker de egentlig om arbejdsmarkedet? Andreas
har masser af data fra undersøgelser og praktiske cases fra
virkeligheden med under armen, krydret med hans mange
års erfaringer med at arbejde i spændingsfeltet mellem
fremtidens arbejdskraft og nutidens organisationer.
Ingo Hahn fra Kolding Kommune fortæller om udfordringerne
med at skabe fremtidens bæredygtige arbejdsplads og hvordan
Kolding Kommune griber det an. Klimaudfordringer, digitalisering, udskudt pensionsalder og mindre ungdomsårgange
er eksempler på samfundsudfordringer, der har betydning for
den offentlige opgaveløsning og for samarbejdet internt på
arbejdspladsen. Hvordan kommer vi fra at tale arbejdsmiljø og
sundhed hver for sig, til at tale om det bæredygtige arbejdsliv?
Hvad står vi på af begreber, forståelser og menneskesyn, når
vi skal arbejde med det bæredygtige arbejdsliv? Hvordan kan
MED gribe fat i arbejdet med alle disse udfordringer og bidrage
til at skabe og udvikle et bæredygtigt arbejdsliv i balance?

Meld jer til sammen
Som altid får I mulighed for at drøfte
i jeres eget HovedMED-udvalg,
hvordan I kan bruge dagens input til
at styrke MED-samarbejdet. Derfor
vil vi gerne understrege, at I får
meget mere ud af konferencen, hvis
I er flere fra samme HovedMED-udvalg, der melder sig til.
Hvis I kommer alene, bliver I sat
sammen med ”singler” fra andre
MED-udvalg, så I kan drøfte og dele
erfaringer med hinanden.
Tilmelding
Meld dig til her.
www.medsamarbejdet.dk/event/
med-konference-2021/
Deadline for tilmelding er torsdag
den 30. september. Vi kan ikke
garantere en plads på konferencen
efter denne dato.
Tilmelding forudsætter, at du samtidig indbetaler deltagerprisen ved
bankoverførsel. Se mere under
Praktiske informationer.
Mulighed for overnatning
Da vi alle sammen glæder os over
at vi kan mødes fysisk igen, har vi
arrangeret mulighed for overnatning den 30. november, så I alle
kan møde hinanden på uformel vis
aftenen før.
Du skal selv booke overnatningen
direkte hos Hotel Nyborg Strand.
Sidste frist for booking er også her
torsdag den 30. september. Se mere
under Praktiske informationer.

PROGRAM

9.30

Velkommen

Parterne bag MED-samarbejdet

Det kriseskabte samarbejde – hvordan
fastholdes de gode takter?
Tina Øllgaard Bentzen, lektor på RUC
Pause

MED som et arbejdsfællesskab

Karsten Brask Fischer, direktør i Impact Learning A/S

Drøftelse i eget MED-hovedudvalg

12.00 Frokost

13.00

Unges forventninger til fremtidens arbejdsfællesskaber

Andreas von der Recke, forfatter til bogen #YOUNGSTER
Pause

Bæredygtigt arbejdsliv – et andet perspektiv
på arbejdsmiljø og sundhed
Ingo Hahn, sundheds- og arbejdsmiljøkonsulent i Kolding
Kommune

Drøftelse i eget MED-hovedudvalg

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.
Tilmelding forudsætter, at du samtidig indbetaler
deltagerprisen ved bankoverførsel til Lån og
Spar Bank, reg.nr. 0400 + kontonr. 1001002183.
Husk at angive tilmeldtes navn i bankoverførslen.
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.
Hotel
Overnatning på Nyborg Strand natten før
konferencen koster 1.224 kr. inkl. morgenmad og
bestilles direkte hos hotellet: Tlf: 65 31 31 31 eller
mail: nyborgstrand@nyborgstrand.dk
Husk at nævne, at du er deltager på MEDkonferencen.
Hvis du vil være sikker på at få et værelse, er
sidste frist for booking torsdag den 30. september.
Herefter kan der stadig bookes såfremt der er
ledige værelser.

15.30 Tak for i dag

Kontakt
Har du nogle spørgsmål om konferencen, så skriv til: kontakt@medsamarbejdet.dk
Mange gode hilsner

Steen Clausen, SCLA@dlf.org / Simon Heering, sihe@bupl.dk / Darlene Kyrø, dk@fysio.dk / Hans Jessen, hje@dsr.dk
/ Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA, skni@foa.dk / Magnus Bryde, OAO, mbr@oao.dk

