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Vederlagsfri MED-klippekortmoduler

Den 1. december 2016

PUF's bestyrelse har besluttet igen i 2017 at give MED-udvalg i kommuner og regioner et tilbud
om afholdelse af i alt 125 vederlagsfri MED-klippekortmoduler. MED-udvalgene kan vælge mellem de allerede udviklede MED-klippekortmoduler, eksempelvis:
-

-

Det gode MED-samarbejde
Vær MED ved forandring
MED og arbejdsmiljø
MED og budget
MED og social kapital
Kommunikation og sammenhængskraft i MED
MED Hovedudvalgets opgaver.

MED-udvalgene kan også selv bestemme emnet, således at PUF udvikler et MED-klippekortmodul tilpasset de lokale behov og udfordringer. PUF har god erfaring med udvikling af sådanne
lokalt tilpassede MED-klippekortmoduler.
Vi ønsker i PUF med de vederlagsfri MED-klippekortmoduler at give MED-udvalgene konkret
inspiration til det lokale MED-samarbejde og at give MED-udvalgene mulighed for at sætte fokus
på egen praksis i forhold til samarbejdet.
Det giver stor værdi for MED-samarbejdet, at deltage som samlet MED-udvalg. MED-klippekortmodulerne kan rekvireres af MED-udvalg i kommuner og regioner for hold bestående af hele
MED-udvalg, udvalgte dele af MED-udvalg eller for enkeltpersoner (max. 22 deltagere pr. hold).
MED-klippekortmodulerne afholdes af PUF MED-undervisere. PUF afholder udgiften til PUFunderviserens honorar og transport, mens rekvirenten afholder udgiften til deltagernes forplejning, lokale m.v. Henvendelse om de vederlagsfri MED-klippekortmoduler kan ske til:
Chefkonsulent Jens Nørlem, M: jn@puf.dk, T: 2916 2091.
Direktør Ulla Bertelsen, M: ub@puf.dk, T: 2916 2090.
Tildeling af de 125 MED-klippekortmoduler sker efter først-til-mølle-princippet, således, at hver
kommune og region frem til den 1. januar 2017 max. kan rekvirere ét MED-klippekort-modul.
Herefter vil der kunne rekvireres yderligere uddannelsesdage. Der kan ikke foretages reservationer af dage, uden angivelse af tema/emne for dagen.
Det er vores ambition med dette tilbud at understøtte det gode lokale MED-samarbejde.
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PUF - Parternes Uddannelsesfællesskab
PUF er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet om at udvikle og udbyde
uddannelser og kurser i samarbejde, medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø til kommuner og regioner

