
Klubbens generalfor-

samling 

Generalforsamlingen 

blev afholdt den 8. 

marts med få deltagere. 

Arrangementet blev af-

sluttet med spisning. 

Da vi afventer godken-

delse af vores tillidsvalg-

te, vil der i næste ny-

hedsbrev blive en præ-

sentation af hele klub-

ben. 
 

Tjek din lønseddel  

HK klubben vil gerne 

opfordre til, at du skal 

huske at tjekke din løn-

seddel med jævne mel-

lemrum. 

 

MED-Hovedudvalget 

Udvalgets har holdt sit 

første møde i dets to-

årige valgperiode. 

Der er sket udskiftning 

på medarbejdersiden og 

vores nye direktionsdi-

rektør Lone Lindsby er 

også indtrådt i udvalget. 

Status på sygefraværet i 

Region Sjælland: 

Der har været en stig-

ning i sygefraværet fra 

5,09 % i 2015 til 5,22 % 

i 2016. De fælles indsat-

ser der sker i Mening og 

Sundhed skal fasthol-

des. 

Nye organisations-

principper og forret-

ningsgange: 

Nedenstående princip-

per skal medvirke til, at 

synliggøre Region Sjæl-

land: 

- Region Sjælland er én 

organisation – tillid er 

den bærende værdi 

- Vi er professionelle og 

prioriterer kerneopgaver-

ne 

- Vi kan noget forskelligt 

og bruger det til fælles 

styrke 

- Vi nyttiggør innovation 

og går nye veje 

- Vi vægter det, der ska-

ber kvalitet og effekt 

- Vi forpligter os i samar-

bejdet med borgere, pri-

vate og offentlige virk-

somheder  

Det er vigtigt, at samar-

bejdet med medarbejder-

ne/MED også er en del 

af fundamentet for orga-

nisationens virke. 

Læs mere her 

Arbejdsmiljø 

Det at planlægge en god 

modtagelse af ny kollega 

handler også om arbejds-

miljø. 

Det er en fælles opgave 

for alle på arbejdsplad-

sen at medvirke til, at 

den nye kollega kommer 

godt fra start.  

De første tre måneder i 

ansættelsen er afgøren-

de for, om den nyansatte 

finder sig tilrette i organi-

sationen.  

Ansatte, som får et vel-

struktureret introdukti-

onsprogram, har 70% 

større sandsynlighed for 

fortsat at være på ar-

bejdspladsen efter tre år. 

Nyansatte er den gruppe, 

som sidder løsest på 

enhver arbejdsplads, og 

står derfor for den stør-

ste udskiftning i persona-

legruppen. Stor udskift-

ning i medarbejdergrup-

pen har både dårlig ind-

virkning på arbejdsmiljø-

et og på økonomien.  

Den vigtigste bestem-

mende faktor for, hvor 

produktiv den nyansatte 

bliver, er om arbejdssitu-

ationen og arbejdsmiljøet 

opleves som positivt eller 

negativt i starten. Det er 

nemlig i de første tre 

måneder, at den nyan-

sattes tilhørsforhold til 

arbejdspladsen formes. 

Det er især vigtigt, hvor-

dan den nyansatte ople-

ver at få støtte fra lede-

ren, men også kolleger-

ne spiller en vigtig rolle. 

Læs mere her  

 

MUS  

Foråret er tiden, hvor 

der afvikles medarbej-

derudviklingssamtaler. 

På baggrund af den 

samtale, som du og din 

leder har, skal der udar-

bejdes en skriftlig aftale 

- en udviklingsplan. Det-

te er et overenskomst-

krav. Udviklingsplanen 

skal indeholde en be-

skrivelse af aftaler om 

din fremadrettede kom-

petenceudvikling, det vil 

sige de aktiviteter og 

indsatser, som gør at du 

som medarbejder - både 

fagligt, personlig og soci-

alt - bliver endnu bedre 

til at løse dine opgaver. 

Det kan for eksempel 

være aftaler om intern 

læring, videndeling, nye 

opgaver og deltagelse i 

arbejdsgrupper og/eller 

projekter, deltagelse i 

netværk, coaching og 

sparring, supervision, 

sidemandsoplæring, 

mentorordninger, ud-

dannelsesforløb m.v. 

MUS erstatter ikke den 

løbende dialog mellem 

dig og din leder i hverda-

gen. Udviklingssamtalen 

er et væsentligt supple-

ment.  
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HK-Klubben 

ønsker alle 

medlemmer 

og deres 

familier en 
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