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Valg til HovedMED:
Efter I her i efteråret har haft valg til jeres LokalMED, er der nu snart valg til HovedMED.
Blandt de fremmødte arbejdsmiljørepræsentanter skal der vælges 2 fra de kommunale
arbejdspladser, dvs. skoler, klynger, by-dækkende enheder og øvrige arbejdspladser. I de
sidste to år er det Helle Nattestad fra Frejaskolen og Jeppe Jensen fra Ungdomsskolen
(Uddannelsesforbundet), der har repræsenteret arbejdsmiljørepræsentanterne i HovedMED.
HovedMED fungerer som overordnet MEDudvalg for hele Børne- og Ungdomsforvaltningen
og drøfter emner af generel betydning for medarbejdernes arbejds-, personale-, samarbejdsog arbejdsmiljøforhold på tværs af forvaltningen. Man repræsenterer derfor alle faggrupper
som AMR. Det er af stor betydning, at der fortsat sidder mindst en lærerarbejdsmiljørepræsentant i HovedMED, da det giver god mulighed for viden og kommunikation både fra arbejdspladserne til forvaltningen og omvendt. Du kan læse mere om HovedMED her.
Det er derfor vigtigt, at I møder op og bruger jeres demokratiske ret til at stemme og
gøre jeres indflydelse gældende på, hvem der skal repræsentere jer i HovedMED.
Valget foretages blandt AMR’ere, der sidder i LokalMED. Hvis I er flere AMR på jeres
arbejdsplads, er det derfor den arbejdsmiljørepræsentant, der sidder i LokalMED, der kan
stille op og/eller stemme til valget.
Valget foregår den 6. november 2017 kl. 14-15 i Gyldenløvesgade 15 i kantinen i stuen.
Indgangen er gennem den store glasdør på Nyropsgade, ca. 25 meter fra hjørnet ved
Gyldenløvesgade.
Vi har fået forespørgsler om, hvorfor mødet ligger kl. 14 og om I har ret til at få fri til deltagelse. Valg af AMR repræsentanter skal foregå i arbejdstiden og mødetidspunktet er sat af
hensyn til flere faggrupper. Der bliver fra forvaltningens side lagt stor vægt på medindflydelse via vores MED struktur og deltagelse i denne valghandling er en del heraf. I skal derfor
have fri til at kunne deltage.
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