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Ordforklaring:
AMR:

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljøgruppe:

Består af arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdsmiljølederen, som typisk er forstanderen
på det enkelte bosted

APV:

ArbejdsPladsVurdering

APF:

ArbejdsPladsForum

Ledergruppen: Består af Leder af Marjatta, Leder af administrationen, Leder af Udviklingscenteret og de 6
forstandere fra Skolehjemmet, Voksenstederne og Værkstederne
MED-udvalg:

MED står for MEDindflydelse og MEDbestemmelse overordnet for Marjatta og sammensat
af leder- og medarbejderrepræsentanter

TR:

Tillidsrepræsentant

Personalepolitikken kan findes digitalt som pdf-fil på:



Sensum/Bo-sted under ”AA Kvalitetsstandarder, Personalepolitik, skemaer” – ”Dokumenter”–
mappen ”Personalepolitik”
O-drevet – ”8. Personale”– ”2. Personalepolitik”
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Marjattas værdibaserede personalepolitik
Marjattas personalepolitiske værdi- og handlegrundlag er udarbejdet og aftalt for, at styrke det interne
fælles samarbejdsgrundlag og dermed understøtte medarbejdernes og ledelsens muligheder og forpligtelser
til, at løse opgaverne med børn, unge, voksne og de pårørende på en god og værdifuld måde.
Personalepolitikken tager udgangspunkt i nedennævnte fælles værdier, der er vigtige kendetegn for det at
være ansat i Marjatta Fællesskabet.

Det er værdifuldt, at:
-

Marjatta er et unikt, levende og dynamisk Fællesskab, som vi kan være stolte af. Idegrundlaget er
Rudolf Steiners menneskesyn.

-

Kende og fungere ud fra de pædagogiske værdier, vi står for.

-

Vores personlige adfærd tager udgangspunkt i ”Venlighed som fremgangsmåde” se punkt 1.

-

Vi fungerer naturligt og professionelt med daglige arbejdsopgaver og er loyale overfor de opgaver og
det ansvar, det giver.

-

Vi er åbne over for den udvikling, der sker i vores omverden, herunder i region og kommuner.

-

Den enkelte har det direkte ansvar for egne arbejdsopgaver og et medansvar for, at helheden
fungerer - et bærende princip om frihed under ansvar.

-

Der er en alsidig sammensætning i personalegruppen og at alle bidrager til et godt og positivt
samarbejde således, at den enkelte trives og oplever tryghed, perspektiv og mening i deres
jobtilværelse.

-

Alle oplever en åbenhed, tillid, respekt, fleksibilitet og imødekommenhed i hverdagen, hvor der er
plads til forskelligheder og hvor den enkelte føler sig hørt.

-

Den enkelte indgår i mindre teams i hverdagen, hvor der er god stemning, plads til humor og hvor
der er rummelighed og frihed til, at den enkelte kreativt kan og tør prøve sig frem med at udvikle
brugbare løsninger, begå fejltagelser og lære af erfaringerne. I samarbejdet kan vi vidensdele og
udvikle hinanden.

-

Enhver ansat på Marjatta anses som en investering, og det er derfor naturligt, at hvis der er
indskrænkninger et sted, vil medarbejdere blive omplaceret i eventuelle ledige stillinger andre
steder i Fællesskabet.

-

Opstår der uenigheder, spændinger og konflikter taler de involverede fordomsfrit og direkte med
hinanden. Lederne har en særlig vigtig formidlende rolle, så der findes holdbare løsninger på de
uenigheder og spændinger, der kan opstå i hverdagen.

-

Alle er vel vidende om hvad, der sker og skal ske i Marjatta og det er tilladt at spørge om alt og selv
opsøge information.
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1. Venlighed som fremgangsmåde
Det er værdifuldt, at:
-

Alle medarbejdere og ledere arbejder bevidst med deres adfærd og kommunikation ud fra disse
opmærksomhedspunkter.

Mennesker er grundlæggende venlige og vil gerne have et godt forhold til andre. Derfor er en bevidst adfærd
med udgangspunkt i at være venlig overfor alle, uanset hvordan deres adfærd og kommunikation er, en
stærk og kraftfuld metode, der kan forebygge konflikter.

Min opfattelse af virkeligheden er ikke hele virkeligheden – det er bare min!
Det er værdifuldt at kunne undre sig fremfor at lade sig irritere, når andre gør noget andet end det, jeg selv
ville have gjort i forskellige situationer. Indgå derfor i en dialog for at finde fælles løsninger.

Mennesker handler ubevidst, og der er altid en positiv intention bag
Mine handlinger sker ubevidst, og selv om jeg kan opleve andres handlinger som negative i forhold til mig
eller den måde jeg selv ville have reageret på, så gør de det ikke for at genere mig, men fordi det er naturligt
for dem i den pågældende situation. Vi skal derfor indgå i dialoger for at forstå hinandens vinkel og skabe
fælles forståelser.

Respons fra andre er godt og nødvendigt
Andres respons på mine handlinger, giver mulighed for korrektion. Det er derfor værdifuldt, at jeg er åben
og takker for andres respons.
Respons til andre skal altid formuleres positivt og anerkendende.

Fakta frem for tolkninger
Det er værdifuldt at tage udgangspunkt i, hvad jeg ved, fremfor hvad jeg tror, mener og tolker.

Vi taler med hinanden og ikke om
Opstår der undren eller uenighed, klares det bedst os selv imellem. Er der brug for at få hjælp til at kunne
komme til enighed, beder vi vores ledelse, kolleger eller tillidsvalgte om hjælp. Alle involverede skal altid
være til stede, når uenigheden drøftes.

Uden åbenhed over for forandringer ingen indlæring
Ønsker jeg at opnå andre resultater end jeg plejer, må jeg forandre på det jeg gør. Så længe jeg gør det, jeg
plejer at gøre, får jeg de samme resultater.

Det er tilladt at spørge om alt, men ingen har krav på svar
Hvis jeg har brug for at spørge en kollega om noget, jeg har tænkt om vedkommende er det værdifuldt, at
jeg gør det.
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Det betyder, at det altid er tilladt at stille spørgsmål, men jeg kan ikke altid forvente et svar. Jeg skal spørge
på en inviterende måde og tydeliggøre, at jeg godt er klar over, at jeg ikke har krav på et svar.
Værdien ved det er, at vi får viden og fakta, fremfor tolkninger. Det giver os en dybere forståelse for
hinanden, samt mulighed for at korrigere vores handlinger.

Tag udgangspunkt i, at folk altid gør det så godt, de kan
Det betyder ikke, at vi hver især ikke kan blive bedre, men at alle altid gør det bedste de kan. Har jeg brug
for, at nogen gør noget anderledes, må jeg stille spørgsmål til deres handlinger eller metoder, og tale med
dem om min vinkel på det.

Fejl kan ikke helt undgås og fører til læring og udvikling
Det er værdifuldt, at vi er bevidste om at det er i orden at fejle, når at vi er parate til at lære af det og udvikle
os. Vi skal fokusere på fremtidige løsninger, frem for hvem der er skyld i fejlen.

Det kan ikke betale sig at ærgre mig over det, jeg ikke kan ændre
Når noget ikke er, som jeg havde ønsket eller håbet, er det mere energifyldt at finde ud af, hvad jeg gør i de
givne omstændigheder, frem for at ærgre mig over det, jeg ikke kan ændre på alligevel.

Brug jeg og ikke man – tag selv ansvar
Hvis jeg tager udgangspunkt i mig selv i kontakten med andre, er jeg medvirkende til at tage ansvar for at
løse eventuelle konflikter.
Jeg skal være bevidst om, at det er mig selv, der lader mig påvirke uhensigtsmæssigt og ikke andre, der
bevidst begår handlinger for, at få mig til at føle sådan.

I opmærksomheden ligger kuren
Jeg er ikke altid bevidst om, hvordan jeg påvirker andre. Derfor er det værdifuldt, at jeg hjælper andre med
at få opmærksomhed på, hvordan de virker på mig, når jeg føler det nødvendigt for et godt samarbejde.

I forventningen ligger glæden og skuffelsen
Andre kan ikke vide, hvad jeg gerne vil have, at de gør eller undlader at gøre. Jeg må derfor sige, hvad jeg
forventer frem for at lade mig skuffe eller tillægge andre forkerte motiver.
Det er vigtigt, at jeg på en direkte og tydelig måde udtrykker det, jeg forventer, fremfor det jeg ikke ønsker,
for at andre vil kunne forstå mig rigtigt.

Undgå bebrejdelser – sig i stedet for hvad du ønsker dig
Det er værdifuldt, at udtrykke det som jeg ønsker mig af en anden, frem for at bebrejde nogen det de gør.
Fokus på fremtidig ønskelig løsning frem for bebrejdelse af noget som er sket.
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2. Rekruttering
Det er værdifuldt, at:
-

Hver ansættelse betragtes som en investering for Marjatta som helhed. Vi skal gøre os overvejelser
omkring ansøgers kvalifikationer ud fra hvad, der vil være bedst for den fremtidige
personalesammensætning, kvalitet, fleksibilitet og beboerne.

-

Ledelse og medarbejdere, der skal fungere tæt sammen med den nye, er ansvarligt med i udvælgelsen således, at der fra starten opnås et godt samarbejdsgrundlag. Hvor det vil være
hensigtsmæssigt, deltager voksne beboere i udvælgelsen.

-

Ansættelsesudvalget vurderer, om stillingen skal opslås internt/eksternt eller begge steder og om
der er egnede ansøgere blandt de opbevarede uopfordrede ansøgninger.

-

Interne ansøgere søger stillinger på lige fod med eksterne ansøgere.

-

Vi er parate til at undersøge mulighed for intern omplacering af medarbejdere og ledere, hvis der
opstår behov herfor.

-

Annoncering efter nye medarbejdere og ledere ses som en del af Marjattas image skabende
profilering i omverdenen. I dette tilfælde som en unik og attraktiv arbejdsplads, hvorfor det samlede
rekrutteringsforløb skal tilrettelægges professionelt og i samarbejde med HR/lønkontoret.

-

Marjatta ser det som en vigtig opgave, at være med til at uddanne fremtidige medarbejdere
igennem ansættelse af seminarister.

-

Marjatta ser det som en vigtig samfundsmæssig opgave, at tage et socialt ansvar i forbindelse med
ansættelse af nye medarbejdere.

-

Man er ansat i Marjatta Fællesskabet og kan omplaceres efter ønske og behov indenfor samme
faggruppe.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
I det efterfølgende er det beskrevet, hvordan rekrutteringen skal foregå, dog således, at der kan være
forskelligheder fra den ene organisatoriske enhed i Marjatta til den anden. Nedenstående procedure kan
efter aftale benyttes i begrænset omfang ved vikaransættelser.
Ledelsen og medarbejderne indenfor det organisatoriske område beslutter, om der skal ansættes.
Ved behov for omplacering af medarbejdere tager nærmeste leder kontakt til andre enheder, hvor der
kunne være mulighed for placering eller der tages kontakt til HR/Lønkontoret.
I forbindelse med den ansættelse, der skal igangsættes, overvejes om det vil være værdifuldt, at ændre på
nogle af de nuværendes medarbejderes arbejdstider eller opgaver.
Lederen af den afdeling, som skal ansætte ny medarbejder, tager initiativ til nedsættelse af et
ansættelsesudvalg, der herefter foretager den endelige ansættelse. Hvis der er tillidsrepræsentant på
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området, skal denne som minimum deltage i lønforhandlingen. I forbindelse med omplacering af
medarbejdere ex. på grund af omstrukturering skal medarbejderen ikke til ansættelsessamtale med et
ansættelsesudvalg.
Hvert område kan have en eller flere seminarister og praktikanter/studerende tilknyttet. Ansættelsen af
seminaristen sker i tæt samarbejde med Uddannelsescenteret.

Ansættelsesudvalgets forberedelse af rekruttering:
Ansættelsesudvalget består af leder, medarbejdere og som udgangspunkt også voksne beboere, som
efterfølgende skal arbejde og være sammen med den nye, der skal ansættes. Ansættelsesudvalget
sammensættes meningsfyldt i forhold til den nyes fremtidige opgaver og berøringsflader. Ved ansættelser i
Ledergruppen inddrages Marjattas Bestyrelses Forretningsudvalg, ved ansættelse af gruppeledere og
værkstedsledere deltager Marjattas øverste leder.
Ansættelsesudvalget udarbejder den endelige job- og personprofil og tager som førnævnt højde for evt.
ændret arbejdsdeling, nuværende medarbejderes ønske om rokering m.v. Ud fra jobprofilen fastlægger
ansættelsesudvalget en ideal personprofil for den nye, der skal ansættes indeholdende: relevant
uddannelse, relevant joberfaring og personlige egenskaber.
Ansættelsesudvalget vurderer de uopfordrede ansøgninger, vi har liggende og beslutter sig for, om stillingen
skal slås op, herunder om der er personer, udvalget vil opfordre til at søge eller om der er behov for intern
omrokering.
Der udarbejdes opslag med job- og personprofil i samarbejde med HR/lønkontoret. Medieplan til brug for
søgeprocessen aftales med HR/lønkontoret, som står for udsendelse af stillingsopslaget via de aftalte
medier.
Ved stillingsopslag på forstanderniveau samt lignende lederstillinger skal stillingen opslås såvel internt som
eksternt.
Stillingsopslag lægges på Marjattas hjemmeside og sendes rundt til Ledelseskredsen via Outlook samt ud til
alle medarbejdere via Bosted/Sensum.

Udvælgelse af ansøgere til ansættelsessamtale:
I Marjatta Fællesskabet er der mange familiemæssige relationer, hvilket er en naturlig del af Marjattas
historiske udvikling. Det er Marjattas holdning, at nærtstående slægtninge til ansatte og beboere ikke skal
være ansat på samme afdeling. Hvis det i særlige tilfælde alligevel besluttes, skal det være på baggrund af en
åben dialog omkring fordele og ulemper. Der skal derudover være en vedvarende dialog herom.
Hvis der er interne ansatte, som ansættelsesudvalget gerne ser søger jobbet, kontaktes nærmeste leder,
inden opfordring til den pågældende. Evt. deltager nærmeste leder i opfordringen til den ansatte.
Interne medarbejdere, der ønsker at søge internt opslåede job, kan orientere deres leder herom, før
vedkommende søger. Dette er for at bevare et godt åbent samarbejde imellem de organisatoriske enheder i
Marjatta Fællesskabet.
Når interne ansøgninger modtages, bekræftes modtagelsen med det samme med information om, hvornår
ansøger kan forvente at skulle til samtale. Alle interne ansøgere kommer til en personlig samtale - eventuelt
pr. telefon - for at forebygge de evt. fremtidige samarbejdsmæssige problemer, der kan opstå ved et afslag.
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Hvis der ligger uopfordrede ansøgninger, hvor ansøgerens profil passer til jobprofilen, kontaktes disse for at
høre, om de stadig er interesserede, hvorefter deres ansøgning indgår i udvælgelsen.
Eksterne ansøgere får bekræftelse af modtagelsen med det samme samt tidspunkt for hvornår, de kan
forvente svar.
Ansættelsesudvalget læser de eksterne ansøgninger igennem uafhængigt af hinanden og forbereder sig på
en fælles udvælgelsessamtale, for at finde frem til dem, der skal til samtale og dem, der skal have afslag.
Når de interne og eksterne ansøgere, der skal til samtale er valgt ud, får de en invitation efter den aftalte
tidsplan. Et så hensynsfuldt afslag som muligt sendes til de øvrige.
Interviewene gennemføres af ansættelsesudvalget på en sådan måde, at der opnås så godt et
beslutningsgrundlag som muligt. Ligeledes må ansættelsesudvalget sikre sig, at ansøgerne ved hvilke
kvalitative krav, de skal leve op til bl.a. med udgangspunkt i værdi-, mål- og handlegrundlaget for Marjattas
arbejde med børn, unge, voksne, forældre og pårørende. Herudover også de foranstående fælles interne
værdier, der er kendetegnende for ansættelsen i Marjatta. Interviewene kan udvides med et besøg i den
pågældende gruppe.
Både interne og eksterne ansøgere spørges ind til referencer og så vidt muligt kontaktes sådanne inden en
eventuel ansættelse.

Udvælgelse af ansøger til ansættelse:
Ansættelsesudvalget vælger efter samtalerne hvem, der skal ansættes.
Herefter aftales den nyansattes start og der udarbejdes i samarbejde med HR/lønkontoret de nødvendige
ansættelsespapirer. I forbindelse med indhentelse af relevante straffe- og børneattester, informeres den
nyansatte af nærmeste leder, og har derved mulighed for at forberede leder på eventuelle forhold.
Nyansatte medarbejdere ansættes i Marjatta Fællesskabet.
Hvor der er tillidsrepræsentanter involveres disse i forbindelse med lønfastsættelse af nye medarbejdere.
Lederen giver mundtligt afslag til de ansøgere, der efter samtalerne vælges fra. Hvis der blandt de ansøgere,
der modtager afslag, er nogle Marjatta ønsker at kunne kontakte ved senere ansættelser, spørges om de
ønsker deres ansøgning opbevaret hos HR/lønkontoret.
Ansættelsesudvalget tilrettelægger herefter som afslutning på rekrutteringsprocessen hvordan, den nye kan
blive godt og effektivt introduceret til jobbet i Marjatta Fællesskabet.
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3. Introduktion af nye medarbejdere
Det er værdifuldt, at:
-

Introduktionsforløbet af nye ansatte ses som en investering i, at den nye så hurtigt som muligt
kommer til at kende og bliver i stand til at fungere ud fra Marjattas bærende værdier og dermed
socialt og arbejdsmæssigt hurtigt føler sig hjemme til glæde for den enkelte og for Marjatta.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Nye skal introduceres til:
-

Egne arbejdsopgaver.

-

Det arbejdsområde hvor vedkommende har sit daglige virke.

-

Marjatta Fællesskabet som helhed.

-

Værdi-, mål- og handlegrundlaget for vores arbejde med børn, unge, voksne, forældre og pårørende
samt den værdibaserede personalepolitik vil indgå som bærende elementer i nyansattes
introduktionsprogram.

Ansættelsesudvalget har ansvar for at sikre, at nye medarbejdere bliver præsenteret i organisationen på en
god måde.
Det fælles udarbejdede introduktionsprogram, se bilag 1, tilpasses individuelt til hver ansættelse, hvor der
bl.a. tages højde for den nyansattes kendskab og erfaring med arbejdsområdet. Dette gælder også vikarer og
seminarister m.v.

Før første arbejdsdag:
Link til Værdi-, mål- og handlegrundlag og den værdibaserede personalepolitik på Marjattas hjemmeside
udleveres til nyansatte.
Om muligt fremsendes introduktionsprogram til medarbejderen inden opstart.
Nogle dage før første arbejdsdag tager lederen eller anden person fra ansættelsesudvalget kontakt til den
nyansatte for at vise opmærksomhed og tilkendegive, at vi glæder os til, at hun/han kommer. Den nyansatte
kan her ligeledes få lejlighed til at stille spørgsmål vedr. den første dag, introduktionsprogrammet, praktiske
ting m.v. Det besluttes i hver enkelt gruppe hvad, der virker naturligt og rigtigt i situationen.

De første arbejdsdage:
Første dag møder den nyansatte så mange som muligt af de nære kolleger fra den arbejdsenhed, hvor
vedkommende skal arbejde. Den nyansatte møder på et for arbejdsenheden passende tidspunkt således, at
der er parathed til at modtage vedkommende på en god måde.
En kollega med et tilsvarende job har som opgave at være mentor og en daglig hjælp i alle spørgsmål, der
måtte opstå.
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Opgaven som mentor for nye medarbejdere går på skift, idet det er en god træning for én selv, at skulle
sætte nye ind i arbejdsopgaverne ud fra vore bærende værdier og fremgangsmåder. Hermed kan vi udnytte
sådanne situationer i hverdagen til at udvikle os.
I den første tid foregår der en konkret oplæring i det job, den nye skal varetage samt en introduktion til hele
det område, hvor personen ansættes således, at vedkommende hurtigt bliver i stand til, at medvirke på lige
fod med andre.
Introduktionsforløb gælder også for vikarer og praktikanter/studerende dog i et, for huset aftalt, begrænset
omfang.
Introduktionskurser for nye medarbejdere i Marjatta Fællesskabet er obligatoriske og tilbydes via Marjatta
Uddannelsescenter. Det er lederens ansvar, at støtte en ny medarbejder i, at komme med på kurset så
hurtigt som muligt efter ansættelsesstart. Et introduktionskursus indbefatter bl.a. besøg på flere af
Marjattas enheder, så de nye medarbejdere får indblik i de forskellige dele af Marjatta. Introduktionskurset
indeholder også yderligere indførsel i Marjattas organisation, værdi-, mål- og handlegrundlag samt
personalepolitik. Udover introduktionskurser er førstehjælpskurser og medicinhåndteringskurser
obligatoriske for flere personalegrupper så hurtigt som muligt efter ansættelsesstart.
Før prøvetiden udløber, er der forberedt samtaler med nærmeste leder minimum 2 gange. Samtalerne
foregår mellem leder og nyansatte og evt. mentor, hvor den nye medarbejder selv vurderer hvordan,
tingene lykkes, suppleret af lederen. Ved sidste samtale, der skal finde sted senest 3 uger før prøvetidens
udløb, tages der stilling til fastansættelse og den nye medarbejder får mundtlig besked. Såfremt
ansættelsesforholdet afsluttes får medarbejder et skriftligt referat med begrundelse.
For at disse samtaler kan være meningsfyldte og for at opnå et godt og nuanceret billede af den nyansatte
før beslutningen om fastansættelse tages, er det vigtigt, at lederen følger den nye så tæt som muligt i
hverdagen og samtidig er i god dialog med mentor.
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4. Udvikling og uddannelse
Det er værdifuldt, at:
-

Alle ansatte igennem hele deres arbejdsliv kan bruge sig selv så optimalt som muligt, både til gavn
for Marjatta Fællesskabet og for dem selv.

-

En fortsat udvikling af alle medarbejdere ses som en investering i at opnå gode fremtidige resultater.

-

Den enkelte har mulighed for at tage ansvaret for egen udvikling og uddannelse, fagligt og
menneskeligt, med udgangspunkt i både Marjattas og egne behov.

-

Den enkelte ansatte har mulighed for, at tale med nærmeste leder om hvordan hverdagen lykkes og
hvordan, den enkeltes job kan eller vil ændre sig i fremtiden.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Aftaler omkring fortsat relevant udvikling og uddannelse kan foregå, når konkrete muligheder for
uddannelse og udvikling opstår året igennem samt via de årlige udviklingssamtaler.
Både gennem medarbejderudviklingssamtaler (MUS) én gang årligt og gennem løbende samtaler, når der er
behov herfor, skabes der overblik over, hvor medarbejderen er i livet og hvad, der er af behov for at få
arbejdsliv og privatliv til at hænge meningsfyldt sammen - eksempelvis ændring i tid, ansvar, arbejdsopgaver
i visse perioder af livet.
Når der opstår konkrete muligheder for udvikling og uddannelse, kan både medarbejder og leder tage
initiativ til at drøfte dette. Muligheder for udvikling kan eksempelvis opstå i forbindelse med nyansættelser
eller hvor der af forskellige årsager kan ændres på jobindholdet. Muligheden for omplacering eller rokering
eventuelt i en tidsbegrænset periode kan også ses som udviklingsmulighed. Ligeledes kan det at medvirke i
koncerter, teaterforestillinger etc. til og for kolleger og beboere være værdifuldt og udviklende, både for den
enkelte og for fællesskabet.
Se bilag 2 omkring retningslinjerne for kursus, uddannelse mv.

Udviklingssamtaler:
Der gennemføres medarbejder- og lederudviklingssamtaler for alle ansatte med nærmeste leder én gang om
året inden 1. april.
Samtalerne gennemføres på en sådan måde, at den enkelte får mulighed for at tage ansvaret for egen
indsats i hverdagen, og for egen fortsatte udvikling. I samtalerne kan der også kommes ind på den ansattes
eventuelle ønsker til ændrede arbejdsopgave samt eventuelle ønsker om rokering internt i Marjatta som
udviklingsmulighed.
Umiddelbart efter eller under samtalerne udarbejdes referat af medarbejder og leder i fællesskab.
Referaterne bruges til den individuelle planlægning og tilrettelæggelse af ændringer/udvikling/
uddannelsestiltag som grundlag for konkret opfølgning året igennem og ved næste årlige samtale. Er der
emner i referatet, der er fortrolighed om, kommer dette ikke til andres kendskab.
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Lederne sørger for at koordinatoren af Marjatta Uddannelsescenteret får uddannelsesønskerne/behovene
fra samtalerne. På basis af disse udarbejdes der oplæg til hvordan, der i Uddannelsescenteret kan
tilrettelægges generelle uddannelsesforløb, der vil dække behovene og hvilke ressourcer/økonomi, der skal
til for at gennemføre ønskerne. Ligeledes hvordan de mere individuelle behov kan dækkes udenfor
Uddannelsescenterets regi.
De tilrettelagte udviklings-/uddannelsesplaner gennemføres herefter og der sker en evaluering af forløbene
og af de resultater i hverdagen, der opnås. Dette sker både i en dialog mellem leder og medarbejder i
hverdagen og i næste udviklingssamtale.
Er der behov for yderligere koordinering, planlægning og vurdering af uddannelsestilbud samt økonomiske
og behovsmæssige overvejelser omkring dette, kan dette foregå i Ledergruppen.
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5. Afskedigelse af personale
Det er værdifuldt, at:
-

Afskedigelse altid skal betragtes som en sidste mulighed, men ansatte der ikke bidrager og deltager
som de skal, afskediges fra deres job.

-

Afskedigelse sker på en fair, værdig, forståelig og gennemskuelig måde ved, at lederen siger tingene
direkte, så der ikke kan tolkes på budskabet.

-

Der er så stor åbenhed som muligt i forhold til de øvrige medarbejdere og beboerne i afdelingen,
dog under hensyntagen til lovgivningen omkring fortrolighed. Herunder skal der efterfølgende være
en god dialog med medarbejdergruppen om at komme godt videre sammen ved at bearbejde hvad,
der er sket.

-

Når/hvis flere skal afskediges samtidig på grund af nedgang i aktiviteter, skal afskedigelserne ske så
hurtigt som muligt, således at hele organisationen ikke skal vente i nervøsitet på udmeldingen med
voldsomme påvirkninger af det psykiske arbejdsmiljø til følge.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Afskedigelse af enkeltpersoner:
Når/hvis der er medarbejdere og ledere, der ikke lever op til det, de skal vedr. kvalitet i arbejdsopgaverne og
i det interne samarbejde, taler nærmeste leder direkte med vedkommende herom.
Ændrer adfærden sig ikke, skærpes tonen fra lederen og på et tidspunkt må lederen indstille til egen
nærmeste leder om, at der afholdes en tjenstlig samtale, hvor denne leder også deltager. På dette tidspunkt
i forløbet inddrages HR/Lønkontoret også altid, så de formelle og juridiske ting er i orden.
Der indkaldes til en tjenstlig samtale skriftligt og medarbejderen informeres om, at der kan medbringes
bisidder til samtalen - eventuelt tillidsrepræsentanten. Der kan eventuelt gives en skriftlig advarsel ved den
tjenstlige samtale. Den tjenstlige samtale skal dog altid ses som et værktøj, hvor den ansatte tydeligt anvises
ændringsmuligheder, så samarbejdet kan fortsætte på en bedre måde til fordel for alle.
Ændrer adfærden sig stadig ikke til det bedre, inddrages Forstander samt HR/Lønkontoret og vedkommende
må afskediges efter de gældende regler. Afskedigelse skal altid aftales mellem Forstander og Marjattas Leder
inden den endelige beslutning tages. Herefter informerer lederen af enheden i første omgang de nærmeste
medarbejdere samt de øvrige i Marjatta, som kan have interesse i dette.
Det aftales individuelt, om den afskedigede skal forlade arbejdspladsen med det samme eller blive
opsigelsesperioden ud. Ligeledes aftales hvordan, den pågældendes arbejdsopgaver skal løses i fremtiden.
Der tages hånd om den berørte personale- og beboergruppe i forbindelse med en afskedigelse, så alle
kommer ordentligt videre.
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Bortvisning:
Der kan være flere årsager til, at Marjatta som arbejdsgiver kan blive nødt til at bortvise en medarbejder.
Disse kan være grov forsømmelse, herunder udeblivelse fra tjeneste eller arbejdsvægring, tyveri, vold og
overskridelse af Marjattas politik om brug af rusmidler.
Bortvisning kan kun ske efter aftale med Forstander og/eller Leder af Marjatta, samt inddragelse af
HR/Lønkontoret.
Ved bortvisning ophører ansættelsesforholdet øjeblikkeligt.

Afskedigelser på grund af større nedgang i aktivitet:
Alle er ansat i Marjatta Fællesskabet og i tilfælde af reduktion i et område, tilbydes de berørte medarbejdere
eventuelle relevante ledige stillinger andre steder indenfor Marjatta Fællesskabet, såfremt det er muligt.
Der foregår i Ledergruppen og i de enkelte afdelingers ledergrupper løbende vurdering af ressourcer,
økonomi og kvalitet i sammenhæng og opstår der behov for, at der skal reduceres i antallet af medarbejdere
og ledere, besluttes dette i Ledergruppen og efterfølgende i bestyrelsen.
Ledergruppen udarbejder et oplæg til hvem, der skal afskediges. Ved afskedigelserne tages der højde for
relevante faglige funktioner og der aftales endeligt med lederne i de enkelte enheder. MED-udvalget og alle
tillidsrepræsentanterne orienteres herom. Ligeledes bliver eksterne parter orienteret.
Herefter informeres de personer, der skal afskediges og i umiddelbar sammenhæng hermed informeres
organisationen, hvor man får en samlet orientering om baggrunden for beslutningen - herunder hvordan de
daglige opgaver fremover skal klares. Efterfølgende drøftes dette færdigt i de enkelte grupper.
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6. Intern information og kommunikation
Det er værdifuldt, at:
-

Alle ansatte er vel vidende om det, der sker og skal ske, både indenfor egen arbejdsenhed og i
Marjatta Fællesskabet generelt.

-

Der er opmærksomhed på ikke, at give mere information end nødvendigt således, at den enkelte
ikke overinformeres og relevant information forsvinder i mængden.

-

Alle både får og selv har ansvaret for at søge den nødvendige information.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Den daglige arbejdsmæssige information og kommunikation:
Lederne har en særlig opgave i at sørge for, at få talt godt igennem med medarbejderne om hvad, der skal
gøres og hvordan. Dette sker gennem dialog i hverdagen og i de tilfælde, hvor det er vigtigt, at have noget
præciseret, sørger lederne herfor.
Kommunikationen i dagligdagen må gerne være en direkte samtaleform, hvor der ikke tolkes på hvad, der
sker, men hvor vi afstemmer vore virkelighedsopfattelser med hinanden på en ligeværdig og ordentlig måde.
Kommunikationen er baseret på ”Venlighed som fremgangsmåde” (se punkt 1).
Det er vigtigt at sikre, at den skriftlige kommunikation, der udarbejdes i Bosted/Sensum altid har en god etik
og tone.
Den generelle information klares igennem de interne møder, der finder sted i Marjatta og formidles
ligeledes gennem Bosted/Sensum og Outlook e-mail.
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7. Aflønning
Det er værdifuldt, at:
-

Lokal løndannelse ses som et af ledelsesredskaberne til at opretholde, fremme og udvikle Marjattas
kvalitative resultater: værdi-, mål- og handlegrundlagets udførelse i hverdagen.

-

Alle ansatte får udbetalt korrekt løn til korrekt tid.

-

Der er en synlig, gennemskuelig og forståelig sammenhæng imellem den indsats, der ydes og den
aflønning, den enkelte medarbejder og leder får.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Lønnen følger de offentlige overenskomster. Den er sammensat af grundløn, kvalifikations- og
funktionstillæg samt resultatløn jf. reglerne om Lokal Løndannelse. Oplæg til Lokal Løndannelse er vedtaget
af MED-udvalget og danner baggrund for den løn, den enkelte ansatte får. Se bilag 3 om Marjattas
lønsystem.
Der er administrative rutiner og systemer, som sikrer, at løn kan udbetales korrekt.
Alle ansatte har mulighed for lønforhandling én gang om året. Dette kan ske i forlængelse af MUS-samtalen.
Eventuelle ændringer i lønnen aftales mellem leder, medarbejder og eventuelt en faglig organisation.
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8. Samarbejde og det psykiske/fysiske arbejdsmiljø
Det er værdifuldt, at:
-

Den enkelte trives i hverdagen igennem et tæt og konstruktivt samarbejde med kolleger og ledelse.

-

Den enkelte har muligheder for at bruge sig selv og egne kompetencer.

-

Den enkelte medarbejder eller leder tager kontakt til kolleger eller nærmeste leder, hvis der opleves
belastende situationer.

-

Medarbejdere og ledere er opmærksomme og omsorgsfulde overfor hinanden.

-

MED-udvalgsmedlemmer, APF-medlemmer og arbejdsmiljørepræsentanter har en særlig
opmærksomhed på medarbejdere, der ser ud til at være belastet.

-

Der løbende foretages opfølgning på APV, så eventuelle negative situationer afværges eller
udbedres hurtigst muligt.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
I tæt samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten, arbejdsmiljølederen og ArbejdsPladsForum sættes der
fokus på den fysiske og psykiske trivsel, når APV'en hvert andet år i lige år udarbejdes, ligeledes i forbindelse
med Trivselsundersøgelsen og Ledelsesopmærksomhedssamtalen, der også udarbejdes hvert andet år.
I afdelinger hvor der er særlige fysiske belastninger sørges for uddannelse af forflytningsvejledere. Der
installeres ligeledes lifte og lignende hjælpemidler efter behov.
Alle ansatte arbejder ud fra samarbejdsmåden ”Venlighed som fremgangsmåde” (punkt 1). Dette fremmer
et progressivt og gavnligt samarbejde, hvor vi kontinuerligt arbejder på at blive bedre til, at interagere med
hinanden. Med ”Venlighed som fremgangsmåde” er det lettere, at foregribe eventuelle konflikter og med
den arbejdsmetode øges fokus på, at få sat ord på tanker og at udrede uklarheder.
Konkret betyder dette, at vi taler med og ikke om kolleger, at ting skal siges direkte og opstår der
uenigheder, skal der tales åbent og fordomsfrit med hinanden herom. Dette betyder også, at der ikke skal
tolkes og tros, men i stedet skal den, det drejer sig om, spørges på en indbydende og fordomsfri måde. Ingen
skal heller bebrejdes for deres adfærd, i stedet skal de gøres opmærksomme på hvordan, adfærden kunne
ønskes ændret fremover. Lederen har en særlig vigtig formidlende rolle i, at uenigheder og spændinger løses
i hverdagen.
Medarbejder og leder skal ved de årlige udviklingssamtaler samt når der opstår behov, drøfte evt.
belastninger, der måtte opstå, hvad enten disse er af privat eller arbejdsmæssig karakter.
Trivselsmåling og lederopmærksomhedssamtaler gennemføres dialogbaseret.

Arbejdsbetinget stress:
Ordet stress bruges i mange forskellige sammenhænge og dækker over forskellige situationer, der handler
om både harmløse og alvorligere tilstande.
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Kortvarigt stress er mange steder en naturlig del af arbejdslivet, og kræver kun opmærksomhed på, at
tilstanden ikke udvikler sig til at blive længerevarende. Den alvorlige og sygdomsfremkaldende tilstand, hvor
medarbejderen som følge af længerevarende og massiv ubalance mellem ressourcer og krav bliver påvirket
både fysisk og psykisk, og dermed også på evnen til at fungere fagligt og socialt, kaldes kronisk stress.
En væsentlig forudsætning i arbejdet med at skabe trivsel og forebygge stress, er åbent at kunne tale om
det. Når stress opstår, er det oftest et signal om, at noget ikke fungerer og at der er en ubalance mellem krav
og ressourcer.
Den enkelte leder og medarbejder bør være opmærksom på kroppens signaler og reagere, hvis der viser sig
tegn på stress.
Oplever kolleger eller en leder, at en medarbejder ændrer adfærd over en længere periode, er det i orden at
spørge ind til om den pågældende har det godt, og om der er behov for hjælp. Nærmeste leder indbyder
eventuelt medarbejderen til samtale. Samtalen skal afdække eventuelle problemer og finde løsninger.
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9. Øvrige ansættelsesforhold
Allergi
Det er værdifuldt, at:
-

Både beboere og medarbejdere skal kunne være sammen uden de udsættes unødigt for allergifremmende påvirkning.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Der skal tages hensyn til allergikere og andre særligt følsomme, som eventuelt kan reagere på kraftige dufte.
Det er som udgangspunkt ikke tilladt at medbringe husdyr på arbejdspladsen. Hvor det i særlige tilfælde kan
have en pædagogisk værdi, kan der dog laves særlige aftaler i den enkelte personalegruppe.
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ArbejdsPladsForum (APF)
Det er værdifuldt, at:
-

De lokale udvalg medvirker til, at personalepolitikken fungerer i praksis og ser til, at sikkerheden i
hverdagen i eget ansvarsområde er i fokus. Forstanderen fungerer som formand i APF og der vælges
en næstformand (en medarbejder) for 2 år ad gangen.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Der afholdes møder efter behov og mindst 4 gange om året.
Det lokale APF består af forstander, lederrepræsentant, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant samt
medarbejdere fra hver/flere afdeling(er) i det enkelte område, så alle kan byde ind og blive hørt og de ting,
der tales om i APF, kan introduceres af APF-repræsentanterne i de enkelte huse og afdelinger.
På møderne følges der op på behovet for ændringer i personalepolitikken. APF planlægger i samarbejde med
AMR og arbejdsmiljølederen Trivselsmålingen hvert andet år i ulige år.
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Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR)
Det er værdifuldt, at:
-

De ansatte på Marjatta arbejder under ordentlige fysiske og psykiske forhold.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Der er hvert andet år valg af arbejdsmiljørepræsentanter. Den valgte AMR har i dagligdagen, sammen med
den for området ansvarlige arbejdsmiljøleder, fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
Både arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant skal på Regionens kursus i arbejdsmiljø. Derudover har
disse ansvaret for igangsættelse og opfølgning på den APV, der kommer hvert andet år i lige år samt for
trivselsmålingen.
Arbejdsmiljørepræsentanterne sidder automatisk med i de lokale APF, og de er også repræsenteret i MED.
AMR for hele Marjatta mødes desuden til fællesmøder og udveksler erfaringer et par gange om året.
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Arbejdsskade - Anmeldelse - Arbejdsskadeforsikring
Det er værdifuldt, at:
-

Der gøres en stor indsats for at forebygge arbejdsskader. Skulle en ansat alligevel blive ramt af en
arbejdsskade vil HR/Lønkontoret være behjælpelig med indberetning af skaden til EASY hurtigst
muligt. Skaden bør beskrives umiddelbart efter den er sket, så hændelsesforløbet er HR/Lønkontoret
i hænde senest 5 døgn efter skaden.

-

Indberetning af arbejdsskader sker inden for de gældende tidsfrister.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
I tilfælde af en arbejdsskade kontaktes arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant. Begge deltager i
forbindelse med udfyldelse af skadesanmeldelse samt afholder samtale(r) med medarbejderen. Samtalen
skal afdække, om der er mulighed for, at forebygge lignende situationer fremadrettet.
I den enkelte gruppe er der opmærksomhed på resten af medarbejdergruppens eventuelle reaktioner, hvis
de fx har været vidne til arbejdsskaden.
I forbindelse med trusler fra beboere samt nærved-ulykker udfyldes også skadesanmeldelse.
Se bilag 4 vedr. erstatning af tøj, briller mv., samt bilag 5 vejledning i registrering af arbejdsulykker,
derudover henvises til de lokale beredskabsplaner vedr. vold på arbejdet.
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Arbejdstid
Det er værdifuldt, at:
-

Arbejdstiden tilrettelægges i et samarbejde mellem lederen og medarbejderne på en måde, så
arbejdet med børnene, de unge og voksne bliver så optimalt som muligt.

Derfor gør vi konkret følgende:
Vi overholder gældende arbejdstidsregler og arbejder for, at få lavet lokalaftaler, hvor dette kan være
værdifuldt for både Marjatta og de ansatte. Lokalaftaler er frivillige for medarbejderen at indgå i.
Lokalaftaler kan ses på Sensum.
Afspadsering tilrettelægges ud fra både det, der kan lade sig gøre, når hverdagen skal fungere for alle og ud
fra gældende regler.
Det administrative personale har flex-tidsaftale.
Se oversigt på bilag 6 omkring ”Tjenestefrihed”.
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Befordringsgodtgørelse
Det er værdifuldt, at:
-

Ansatte ikke har private udgifter i arbejdets medfør.

-

Det er frivilligt om ansatte ønsker at bruge egen bil i arbejdstiden, men der henstilles til, at Marjattas
biler og busser benyttes i størst muligt omfang.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
De generelle retningslinjer omkring ydelse af befordringsgodtgørelse følges og statens takster benyttes.
Der ydes befordringsgodtgørelse ved kørsel i egen bil i arbejdets medfør samt til alle af Marjatta bevilligede
kurser.
Der udfyldes skema jf. vejledning – se bilag 7, som efterfølgende afleveres på HR/lønkontoret.
Befordringsgodtgørelse udbetales sammen med lønnen.
P-bøder, fartbøder og lignende betales af medarbejder selv. I tilfælde af, at medarbejder laver skade på
Marjattas biler informeres nærmeste leder og skadesanmeldelse udfyldes.
Se bilag 4 omkring forsikringsbetingelser ved kørsel i egen bil.

Side 26 af 56
Oktober 2019

Ferie
Det er værdifuldt, at:
-

Der indenfor de enkelte arbejdsenheder i god tid aftales ferieafholdelse og at det sker på en sådan
måde, at både arbejdsenheden og dermed vores brugere og den enkelte medarbejders/lederes
familie tilgodeses bedst muligt.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Ønsker omkring afholdelse af den 3 ugers hovedferie for det kommende ferieår, skal afleveres til leder
senest 15. januar. Sidste frist for at afgive ønsker om afholdelse af rest-ferie for indeværende ferieår, er
ligeledes 15. januar.
Herefter vil gruppelederen eventuelt efter fælles drøftelse i gruppen, tilrettelægge ferien ud fra nævnte
værdier. Senest den 1. februar skal der være tilbagemelding til medarbejderne om, hvornår ferien skal
afholdes.
For medarbejdere, som ikke afleverer ferieønsker, kan gruppelederen planlægge afholdelse af ferie, så det
passer bedst muligt ind i afdelingen igen ud fra ovenstående værdier.
I forbindelse med ønsker om restferie som medarbejdere løbende kommer med, kan der forventes svar
retur efter 14 dage.
Gældende regler jfr. ferieaftalen og regler for 6. ferieuge følges. Af det følger bl.a., at ved pålagt ferie er
varslet fra leder til medarbejder for hovedferie 3 måneder og for pålagt restferie er varslet 1 måned.
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Gaver og arv
Det er værdifuldt, at:
-

Der er fuld tillid mellem beboere/elever/brugere/pårørende og medarbejdere hos Marjatta,
herunder at der er skarp adskillelse mellem medarbejdernes økonomi og beboeres/elevers/brugeres
økonomi.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Medarbejdere på Marjatta modtager ikke ydelser mv. fra beboere/elever/brugere/leverandører og lignende.
Det er således ikke tilladt at modtage arv, gaver, legat, lån af penge eller øvrige begunstigelser af økonomisk
karakter. Undtaget herfra er lejlighedsgaver, dvs. en lille ting i forbindelse med fødselsdage, jubilæer,
fratrædelse og lignende. Den samlede acceptable værdi ligger på niveau med en æske chokolade, en blomst
eller lignende. Det må ikke kunne give grundlag for mistanke om afhængighedsforhold til giveren. Der må
udelukkende gives naturalier, dvs. at der under ingen omstændigheder må modtages penge. Modtages
større gaver er det til fællesskabet.
Gaver til medarbejderne fra pårørende samt leverandører skal gives til huset eller den fælles
medarbejdergruppe. Der må modtages gaver på værdi med en buket blomster, chokolade og lignende.
I forbindelse med medarbejderens 50-60-70-80 års fødselsdag gives tjenestefri med løn. Nærmeste leder er
ansvarlig for, at medarbejderen spørges hvordan eller om dagen ønskes markeret. Dagen kan fejres med
enten morgenmad eller lagkage om eftermiddagen alt efter ønske, samt hvad der passer til den enkelte
enhed. Kolleger og beboere som har relation til medarbejderen kan samle ind til gave.
Når der afholdes juleaften/juleafslutning sammen med beboere, må beboerne gerne give de medarbejdere
der er på arbejde en lille julegave, igen til en værdi svarende til en buket blomster eller en æske chokolade.
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Graviditet
Det er værdifuldt, at:
-

Alle oplever at det er en glædelig begivenhed, at en medarbejder er gravid, men samtidig
anerkender, at det også er en fysisk belastning for kroppen.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Så snart en medarbejder får fortalt nærmeste leder, at hun er gravid, kan der blive talt om hvilke hensyn, der
er nødvendige. Leder og kolleger tager hånd om den gravide medarbejder, og i fællesskab, findes gode
løsninger, der kan forebygge og helst helt forhindre, at medarbejderen mister tilknytning til arbejdspladsen.
Når en medarbejder meddeler, at hun er gravid, gennemføres hurtigst muligt en graviditetssamtale mellem
den gravide og nærmeste leder. Vejledning i forhold til hvilke opmærksomhedspunkter der er for en leder i
forbindelse med en gravid medarbejder samt selve graviditetssamtalen findes i bilag 8.
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Jubilæum
Det er værdifuldt, at:
-

Medarbejder og leder oplever en påskønnelse, når der opnås mærkedage og får mulighed for
individuelt at blive fejret.

-

Vi fejrer 25, 40 og 50 års jubilæum.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Jubilæumslister kan udskrives fra HR Portalen.
Ledelsen kontakter den pågældende og det aftales hvordan, jubilæet skal fejres ud fra den enkeltes ønsker.
Hvis medarbejderen har anciennitet fra et tidligere ansættelsesforhold i Marjatta tæller dette med i
udregningen af jubilæumsdatoen. Medarbejderen skal dog selv henlede HR/Lønkontorets opmærksomhed
på dette.
Se bilag 6 omkring ”tjenestefrihed”.
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Lægebesøg
Det er værdifuldt, at:
-

Ansatte er sunde og raske, hvorfor der gives mulighed for at opnå frihed til læge og tandlæge,
speciallægeundersøgelser, kiropraktor- og fysiurgisk behandling ud fra nedennævnte praksis.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Konsultationer skal så vidt muligt altid finde sted udenfor arbejdstiden. Såfremt dette ikke er muligt, aftales
lægebesøg i arbejdstiden med nærmeste leder, så det ikke påvirker afdelingen uhensigtsmæssigt.
Tjenestefrihed med løn kan ydes til egen 1. konsultationsdag. Derudover gives der fornøden frihed med løn
til medarbejderens eget/egen: Akut læge- og tandlægebesøg, speciallægeundersøgelse og –behandling,
jordemoderbesøg, samt kiropraktor- og fysioterapibehandling, såfremt det ikke er muligt at tilrettelægge
arbejdstiden, således at besøgene kan finde sted i fritiden. Se bilag 6 om ”tjenestefrihed”.
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MED-udvalget
Det er værdifuldt, at:
-

MED-udvalgets medlemmer medvirker aktivt til at vedligeholde og fortsat udvikle det interne værdimål- og handlegrundlag.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
MED-udvalget består af 4 ledelsesrepræsentanter samt 6 medarbejderrepræsentanter som tilsammen
repræsenterer alle Marjattas afdelinger. Tillidsrepræsentanter er selvskrevne i Marjattas MED. Er der stadig
ledige medarbejderpladser, går disse til valgte arbejdsmiljørepræsentanter under hensyntagen til, at alle
afdelinger bliver repræsenteret. Er der fortsat ledige pladser, bliver disse besat ud fra aftale eller afstemning
mellem de resterende arbejdsmiljørepræsentanter.
Udvalget løser sine opgaver på møder 2 gange årligt i marts og i september samt når ledelse eller
medarbejderrepræsentanter har brug herfor.
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Mobiltelefon og internet
Det er værdifuldt, at:
-

Være nærværende overfor beboere, elever, brugere og kollegaer m.fl. i arbejdstiden.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Privat brug af internet og mobiltelefon i arbejdstiden begrænses mest muligt.
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Orlov
Det er værdifuldt, at:
-

Medarbejdere og ledere, der har behov for orlov, har mulighed herfor.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Ansøgningerne vurderes individuelt og der tages samtidig højde for, at den pågældende enhed i Marjatta
fortsat har muligheder for, at få hverdagen til at fungere.
Den, der søger orlov tager kontakt til nærmeste leder.
HR/Lønkontoret kontaktes for at sikre, at de gældende regler om orlov opfyldes.
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Påklædning
Det er værdifuldt, at:
-

Alle ansatte i Marjatta er bevidste om deres fremtoning og adfærd, dels da medarbejderne fungerer
som rollemodeller for beboerne, og dels for at signalere professionalisme, troværdighed samt de
værdier Marjatta, som helhed står for.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Hvis en medarbejder udviser manglende dømmekraft i forhold til påklædning eller sin adfærd generelt, taler
lederen eller en kollega direkte med den ansatte om det, så der undgås misforståelser, og bliver rettet op på
den uhensigtsmæssige adfærd.
Herudover henvises til Sundhedsfaglig instruks nr. 7 omkring håndhygiejne, hvor det indskærpes, at der i
forbindelse med sundhedsfagligt arbejde, ikke må bruges ex. neglelak, neglesmykker samt smykker under
albueniveau dvs. fingerringe, armbånd, armbåndsur o.lign.
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Rusmidler
Det er værdifuldt, at:
-

Alle ansatte i Marjatta varetager de daglige opgaver på en professionel kvalitativ måde uden
påvirkning af nogle former for rusmidler, herunder misbrug af lægeordinerede midler.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Marjatta Skolehjemmet er en arbejdsplads, hvor der ikke er alkohol. På voksenstederne kan der nydes et
enkelt glas, svarende til max. én genstand, sammen med beboerne ved særlige festlige lejligheder. Dog skal
der altid være medarbejdere til stede, der ikke har drukket alkohol.
Det accepteres ikke, at medarbejdere under udførelse af deres arbejde er påvirket af alkohol eller andre
rusmidler, herunder misbrug af lægeordinerede midler, heller ikke hvis dette er indtaget udenfor
arbejdstiden.
Hvis en medarbejder møder ind i påvirket tilstand, eller bliver påvirket af rusmidler i arbejdstiden, vil der
som minimum blive givet mundtlig advarsel. En påvirket medarbejder vil blive sendt hjem, og herefter
indkaldt til samtale med nærmeste leder. Hvis der er behov herfor, vil der blive tilbudt professionel hjælp til
medarbejderen.
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Rygepolitik
Det er værdifuldt, at:
-

Der er et sundt, røgfrit indeklima i Marjatta Fællesskabet.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Rygning er ikke tilladt for medarbejderne i arbejdstiden, uanset om den ansatte opholder sig på eller
udenfor Marjattas område.
Rygning på længere vagter er heller ikke acceptabelt, men ved ledsagelse på ex. ferier, kan det aftales
konkret, om og i givet fald hvordan rygning kan foregå - dog må det ikke ske i nærheden af beboerne.
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Serviceydelser til beboerne
Det er værdifuldt, at:
-

Der er fuld tillid mellem beboere/elever/brugere og medarbejdere hos Marjatta, herunder at der er
skarp adskillelse mellem medarbejdernes økonomi og beboeres/elevers/brugeres økonomi.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Hvis medarbejdere yder andre serviceydelser til beboerne end det pædagogiske arbejde, de er ansat til, kan
det ske på følgende vilkår:
-

Foregår det i arbejdstiden, er det uden betaling fra beboeren.
Foregår det i medarbejderens fritid, skal opkrævning af evt. betaling fra beboeren ske på datosat
faktura med fakturanummer. I modsat fald skal Marjatta indberette det som B-indkomst.

Salg af sundhedsydelser som massage, klangterapi, kraniosakral-terapi o.lign. fra medarbejder til beboere,
kan kun ske efter bevilling fra terapigruppe, læge eller forstander.
Salg af andre ydelser som klipning, klaverundervisning, pileflet, ridetimer o.lign. fra medarbejder til beboer
kan kun ske efter godkendelse fra forstander. Fritidsaktiviteter kan med fordel ske i aftenskoleregi. Den type
aktiviteter bør i øvrigt aftales i forbindelse med administrationsaftalens indgåelse.
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Sygdom
Det er værdifuldt, at:
-

Medarbejdere og ledere i tilfælde af sygdom oplever en opbakning fra arbejdsenheden og at den
enkelte selv sørger for god kommunikation med ledelse og kolleger undervejs.

-

Være opmærksom på hensynet til beboere og øvrige kolleger i tilfælde af længerevarende sygdom.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Sygemelding skal ske så hurtigt som muligt og telefonisk direkte til nærmeste leder. Er nærmeste leder ikke
på arbejde, meldes sygdom til afdelingen, og nærmeste leder kontaktes så hurtigt, det er muligt af den
sygemeldte.
Den pågældende medarbejde eller leder, der er syg i længere tid og/eller ofte er syg, sørger for at have en
god kommunikation med sin nærmeste leder herom.
Hvis en ansat ikke henvender sig til lederen på 3. sygedag, er det naturligt, at den nærmeste leder indenfor
den første uges fravær retter henvendelse til den fraværende medarbejder og spørger ind til hvordan,
vedkommende har det og om der er noget, Marjatta kan være behjælpelig med samt spørger ind til et
muligt tidsperspektiv.
I tilfælde af at der savnes nok baggrund for den pågældendes sygdom eller ved hyppige sygdomsforløb,
sørger ledelsen for at drøfte dette igennem med medarbejderen og kan her bede om dokumentation for
sygdommen. Drøftelsen tages ud fra omsorgsperspektivet.
Hvis en medarbejder har haft 3 sygefraværsperioder inden for 90 dage, skal lederen tage en omsorgssamtale
med vedkommende. Ligeledes skal lederen tage en omsorgssamtale med en langtidssygemeldt medarbejder
inden for de første 4 uger.
For langtidssygemeldte medarbejdere sørger lederen og/eller nære kollegaer for jævnligt at holde kontakt
med den sygemeldte, så denne ikke oplever at miste kontakten til Marjatta.
I tilfælde af at sygdomsforløbet bliver for belastende for arbejdsenheden eller hvis det ikke virker
sandsynligt, at medarbejderen vil kunne komme tilbage til arbejdet inden for en rimelig periode, tager
lederen, som sidste udvej, skridt til ophør af ansættelsesforholdet.

Retningslinjer for brug af psykolog, kiropraktiker, fysioterapeut o.lign.:
Generelt skal lidelsen/skaden/sygdommen være arbejdsrelateret for at Marjatta betaler for behandling. Det
er forstanderen på det enkelte sted, der efter samtale med den ansatte, tilbyder behandling.
Der ydes dog 3-5 timers psykologhjælp ved behov, uden hensyntagen til, om baggrunden er arbejdsmæssigt
eller privat, dette aftales også med forstanderen på det enkelte sted.
I forhold til fysiske skader skal der foreligge en arbejdsskadeanmeldelse, som underskrives af AMR,
arbejdsmiljøleder samt indberettes af HR/Lønkontoret, inden der gives tilskud til behandling.
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Tavshedspligt
Det er værdifuldt, at:
-

Medarbejdere og ledere overholder deres tavshedspligt omkring forhold, som de i medfør af deres
stilling i Marjatta Fællesskabet bliver bekendt med. Tavshedspligten gælder uanset hvilket
tjenesteforhold, man er ansat i ved Marjatta.

Derfor vil vi helt konkret gøre følgende:
På ansættelsesbrevet tydeliggøres, at man under og efter ansættelsesforholdet har tavshedspligt.
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Tillidsrepræsentant (TR)
Det er værdifuldt, at:
-

Alle medarbejdere arbejder efter korrekt overenskomst, og at personalets interesser og
arbejdsforhold varetages bedst muligt.

Derfor vil vi konkret gøre følgende:
Alle overenskomstgrupper har efter gældende regler mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant. Der er
valg hvert andet år. Tillidsrepræsentanten gennemgår uddannelse og relevante kurser, for at varetage
opgaven bedst muligt.
Den valgte TR har i dagligdagen fokus på, at overenskomsten overholdes, og at arbejdstids- og lønaftaler
bliver varetaget. Tillidsrepræsentanten skal orienteres af gruppeleder når der ansættes nye i hans/hendes
respektive område. Gruppelederen skal desuden jf. gældende regler orientere tillidsrepræsentanten, når der
indkaldes til en tjenstlig samtale, samt når medarbejdere under pågældende overenskomst afskediges.
Medarbejdere under den overenskomst som tillidsrepræsentanten repræsenterer kan henvende sig med
spørgsmål og tvivl om arbejdsforhold, løn mv.
Tillidsrepræsentanten sidder automatisk med i det lokale APF samt i MED. Tillidsrepræsentanten mødes
derudover flere gange årligt med andre TR’er fra regionen under samme overenskomst.
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Bilag 1 - Introduktionprogram
Introduktionsprogram for nye medarbejdere i ____________________
Navn:
DEM MED * KAN EFTERFØLGENDE FINDES I HUSETS DREJEBOG.
Emne
Tovholder

Dato og navn Egne bemærkninger
for intro

VÆRDI-, MÅL- OG HANDLEGRUNDLAG

Beboere:
Beskrivelse af beboeres diagnose og konstitution.
Beboermapper i skab/Sensum
Beboernes arbejde og transporten frem og tilbage
*Cykle, bus, gå.
Medicinering af beboere, indskrivning i Sensum,
medicin, medicinskab.
Revisiteringsrapporter, handleplan, uddannelsesplan.
Find i Sensum.
Beboerens fritidsaktiviteter.
Du spørger
Se kalender + opslagstavle.
beboerne
Økonomi-lommepenge for beboere.
Pengekassen.
Betalingsaftale for beboerne.
Oplysning om låsning af huset/skab/kontor og evt.
udlevering af nøgler.
Husets drejebog.
Ulykke, sygdom af beboere, praktiserende læge,
Akutmappe.
Brug af journaler/ hændelsesblade.
Husapotek på kontor: Hvad er Helseplejemidler.
*Hygiejne og hvor meget har den enkelte behov for:
Badehjælp, hårvask, tørring/creme, tandbørstning
mm.
*Ernæring og madlavning.
Hvordan vejledes beboerne. Madpakke smøring og
spisning.
Seksualitet og kæresterelationer.
Aktuelle pædagogiske Status rapporter til
kommunen/ Mål/ delmål.
Brugeråd / beboermøder.
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Emne

Tovholder

Dato og navn
for intro

Egne bemærkninger

Beboere - fortsat:
Dødsfald – hvad gør jeg i tilfælde af kritisk sygdom
eller dødsfald, Akutmappe/opslagstavle.
Udadreagerende beboere – Risikovurdering Registrering af magtanvendelse.
Brug af hjælpemidler:
Ex. Ergonomiske køkkenredskaber, bleer osv.
Årstidsfester, årstidsbord, højtiderne,
morgensamling, bordbøn, vers.
Opsyn – selvstændig færden af beboere – hvor
meget kan den enkelte selv administrere
(trafiksikkerhed).
Gaver mellem beboer-beboer.
Gaver beboer-medarbejder, medarbejder-beboer.
Gavekasse.
Pædagogisk tilbud i ferien, pædagogiske værdier i
ferien.
Husbibliotek, pædagogisk relevant litteratur
Hvor står det?
Forældresamarbejde.
Personalepolitik:
Personalepolitik, organisation, tillidsmand,
arbejdsmiljørepræsentant, MED udvalg.
Telefonlister for huset/ grupper/
medarbejdere/forældre og andre nyttige tlf.nr.
Arbejdstidsregistrering, arbejdskoder og vagtplan ved
tjenestefrihed, kursus, ferieplan etc.
Opsamling vedr. ansættelsesvilkår, ansættelsesbrev,
arbejdstider m.m.
Raskmelding efter sygdom. Hvordan? Hvornår?
Indkaldelse af vikar, hvordan foregår det?
Opbevaring af personlige ejendele i skab på
vagtværelset.
Vagtværelse/sengetøj.
Nattevagten, intro: Hvad er sovende nattevagt.
Introkursus for nye medarbejdere.
Adgangskoder til netværk og pc.
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Emne

Tovholder

Dato og navn
for intro

Egne bemærkninger

Personalepolitik - fortsat:
Personalemøder, mødekultur.
Psykiske / Fysiske Arbejdsskader, registrering og
opfølgning.
Orientering af medarbejder til medarbejder via
dagskalender og Sensum.
Tavshedspligt.
Medarbejdernes pensionsordning og ulykke- og
gruppeforsikring på arbejdet.
Personalegoder.
Førstehjælps- og brandkurser.
Medicinkurser.
Praktiske forhold:
Rengøring og oprydning med og uden beboerne.
Brug af husholdningsmaskiner.
Kørsel og regler ved brug af busser/privatkørsel.
Hvor befinder hovedvandhanen sig i huset?
El-Tavle?
Varmeforsyning, hvem ringes der til?
Brandalarmeringssystemet, koder.
Evakuering og flugtveje.
Affaldssortering, kompostering. Kompostposer.
Marjattas historie og stedets historie.
Lager og opbevaring af husholdningsmidler,
vintertøj/sommertøj opbevaring.
Indkøb af madvarer/madlavning/kostplan.
Brug af kemiske og sundhedsfarlige produkter.
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Bilag 2 – Generelle retningslinjer vedr. kurser og lign. aktiviteter
Kurser og seminar:
Løn:
Alle kurser medfører opretholdelse af normalløn. Hvis kurset ligger på en fridag, skal arbejdstimerne
omlægges efter de gældende regler. I særlige tilfælde, ex. ved et obligatorisk kursus udover normal
arbejdstid, kan dette fraviges, og der kan aftales afspadseringstimer med nærmeste leder.
En kursusdag sidestilles med en normal arbejdsdag, uanset arbejdsdagens timetal og kursusdagens timetal.

Dansk Forbunds stævne, Järna og Dornach:
Medarbejdere, der tager til Dansk Forbunds stævne, Järna eller Dornach får løn for 7,4 timer pr. dag. Det
aftales med nærmeste leder, hvornår timerne mest hensigtsmæssigt for afdelingen, afspadseres, samt hvor
mange fra hver afdeling, der har mulighed for at komme afsted.

Kørsel:
Ved kørsel i egen bil betales der kørselsgodtgørelse til kursusstedet efter de gældende regler. Det betyder
bl.a., at der betales kørselsgodtgørelse til de kilometer der køres udover den normale daglige kørsel. Det
forventes, at der arrangeres samkørsel, hvis flere ansatte skal til samme kursussted. Dette aftales med
nærmeste leder.

Andre udgifter:
Kursusgebyr, materialer, overnatning samt andre transportudgifter betales af arbejdsstedet. Der er
kvitteringspligt for dækning af alle udgifter.

Uddannelse:
Hvis det er uddannelse som Marjatta efterspørger eller pålægger medarbejderen, betales uddannelsesgebyr,
bøger og transport, samt gives fri med løn til undervisningen.
Vilkårene aftales mellem lederen og medarbejderen eventuelt i forbindelse med MUS og godkendes af
forstander eller Ledergruppen.

Andre aktiviteter:
Andre aktiviteter indenfor Marjatta forventes enten at indgå som en del af arbejdstiden eller betragtes som
frivillige.
Der gælder dog enkelte undtagelser:
Julebasar:
Julebasaren kan ikke gennemføres uden medarbejdernes deltagelse. Medarbejderne får
derfor afspadsering for deltagelse på denne dag.
Forældredage: Det er ønskeligt, at så mange medarbejdere som muligt deltager på disse dage. De
medarbejdere, der deltager, får derfor afspadsering for deltagelse på denne dag.
Åbent hus på
Skolehjemmet: Den ugentlige arbejdstid er tilrettelagt, så arrangementerne indgår i denne.
For gruppelederne gælder det dog, at de i henhold til deres stillingsbeskrivelse skal repræsentere Marjatta
ved bl.a. årsmøder, årstidsfester, basar, åbent hus, forældredag m.v. Gruppelederne skal derfor tilrettelægge
deres arbejdstid, så arrangementerne indgår i denne.
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Bilag 3 – Marjattas lønsystem
Marjattas værdigrundlag for aflønning af medarbejdere og ledere, og generel beskrivelse af
hvordan den enkeltes løn fastsættes.
Værdigrundlaget for fastsættelse af de ansattes løn, som det er beskrevet i personalepolitikken

Det er værdifuldt, at:
Lokal løndannelse ses som et af ledelsesredskaberne til at opretholde, fremme og udvikle Marjattas
kvalitative resultater: værdi-, mål- og handlegrundlagets udførelse i hverdagen.
Alle ansatte får udbetalt korrekt løn til korrekt tid.
Der er en synlig, gennemskuelig og forståelig sammenhæng imellem den indsats der ydes, og den aflønning
den enkelte medarbejder og leder får.

Aflønningen består af følgende 4 elementer:





Grundløn
Funktionsløn
Kvalifikationsløn
Resultatløn

Der er i det efterfølgende beskrevet, hvordan de 4 lønformer anvendes i Marjatta i forbindelse med
fastlæggelse af den enkeltes løn:
Lønfastsættelsen foregår i en god og ligeværdig samtale imellem den enkelte medarbejder og dennes leder
hvert år i forlængelse af den årlige udviklingssamtale.
Ønsker den enkelte medarbejder/leder, at have en tillidsrepræsentant med til samtalen, indbydes denne.
Som udgangspunkt aflønnes enhver medarbejder udfra gældende overenskomst, med den til
overenskomsten gældende grundløn, grundlønstillæg samt kvalifikationstillæg. Dette sker på baggrund af
fremsendt dokumentation for uddannelse og erfaring fra den ansatte.

Til lønsamtalen drøftes medarbejderens fortsatte udvikling og vedrørende løn drøftes følgende:


medarbejderens/lederens stilling og opgaver vurderes til at skulle udløse funktionsløn og i givet fald
hvor meget?



medarbejderens/lederens måde at udføre sit job på vurderes til at skulle udløse kvalifikationsløn
eller resultatløn og i givet fald hvor meget?

Medarbejderen/TR og/eller gruppelederen indstiller herefter til forstanderen, at medarbejderens aflønning
foreslås forhøjet og med hvor meget – begge dele begrundes. Drejer ændringen i aflønning sig om en
gruppeleder skal indstillingen ske til Ledergruppen.
I det efterfølgende er beskrevet hvordan de 4 lønformer vurderes i forhold til stillingens krav til den ansatte
samt den ansattes måde at udføre jobbet på
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Grundløn:
Grundlønnen tildeles jævnfør de overenskomstmæssige aftaler.
Grundløn ydes ud fra at medarbejderen:
 efter vores normale introduktionsprogram kan varetage de opgaver og funktioner, der er i stillingen
på en kvalificeret og selvstændig måde.
 fungerer i et positivt samspil med brugere, kolleger og øvrige samarbejdspartnere ud fra Marjattas
værdi-, mål- og handlingsgrundlag
 udviser engagement og lyst til at medvirke i hverdagen og løser sine opgaver så godt som muligt
indenfor de rammer, der er tildelt
 udviser fleksibilitet i hverdagen og derigennem medvirker til at få tingene til at glide
 vedligeholder sin faglige og personlige kompetence
Det forudsættes, at medarbejderens løn kan suppleres i form af funktionsløn og/eller kvalifikationsløn og
resultatløn og dermed ikke kun opnår grundlønnen.

Funktionsløn:
Vurdering af om der i den enkeltes stilling er funktioner, der ikke umiddelbart ligger inden for stillingens
normale opgaver, og det derfor skal udløse funktionsløn

Følgende faktorer spiller ind ved vurdering heraf:
Stillingens krav i form af:









Sværhedsgrad og kompleksitet
Selvstændighed og faglig kompetence
Graden af ledelsesmæssig ansvar
Graden af tværgående arbejdsfunktioner og samarbejdsrelationer
Stillingens krav til videreformidling/undervisning
Graden af ulemper i forbindelse med udførelse af jobbet
Medvirken i funktioner, som særligt fremmer Marjattas værdier, målsætninger og opkvalificerer den
samlede opgaveløsning
Lønnen for tilsvarende stillinger/funktioner andre steder

Ud fra funktionslønssatserne (oversigt fås fra HR/Lønkontoret) indstilles herefter det, der er enighed om til
Ledergruppen.

Kvalifikationsløn:
Vurdering af den måde som medarbejderen/lederen løser sine opgaverne på i forbindelse med vurdering af
om personen skal tildeles kvalifikationsløn.

Følgende faktorer spiller ind ved vurderingen heraf:







Personens måde at løse opgaverne
En aktiv brug af erfaring, der medvirker til at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
Medarbejderens/lederens selvstændige og ansvarlige udførelse af opgaverne
Graden af selvledelse i arbejdsopgavernes vurdering og udførelse
Jobrelevant videreuddannelse i og udenfor arbejdstiden, der har væsentlig betydning for
arbejdsopgavernes udførelse, og som anvendes i hverdagen
Gode formidlingsevner der medvirker til at opkvalificere andres handlinger og adfærd
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En særlig omstillingsevne og fleksibilitet, der kan anvendes til at varetage flere og skiftende opgaver
Et særligt personligt engagement og initiativrigdom der er med til at fremme resultater

Resultatløn:
Resultatløn kan gives til enkeltpersoner/grupper af personer for opnåelse af resultater ud over det, der er
beskrevet om grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn.

Resultatløn kan gives for:





kvantitative forbedringer/effektivisering
kvalitative forbedringer/effektiviseringer
opnåelse af konkrete mål/resultater
ikke planlagte forbedringer

og udbetales i form af et engangsbeløb for opnåelse af resultat eller fremadrettet som midlertidig tillæg
frem til tidspunktet for resultatopnåelse

Kvantitative forbedringer:
Kvantitative forbedringer er opnået, når der kan ydes mere/nås og overkommes mere med de samme
ressourcer. Resultatet skal være måleligt.

Kvalitative forbedringer:
Kvalitative forbedringer er når der opnås mere kvalitet i det arbejde der udføres med de samme ressourcer.
Resultatet skal være konstaterbart.

Opnåelse af aftalte konkrete mål:
Her er der ikke nødvendigvis et spørgsmål om at opnå effektivisering, men en aftale om at når noget er nået
udløser det resultatløn.

Ikke planlagte forbedringer:
Denne form for resultatløn anvendes hvis der er opnået resultater som ikke er planlagte, og som vurderes
som værende af så stor værdi for Marjatta, at det kan udløse resultatløn til den/dem der har deltaget – det
er altså en bagudrettet resultatløn til forskel fra de andre nævnte.
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Bilag 4 – Sådan er du som medarbejder forsikret på arbejdet
Arbejdsskade:
Du er dækket af Marjattas arbejdsskadeforsikring, hvis du kommer fysisk eller psykisk til skade på arbejdet.
Bliver du under arbejdets udførelse udsat for f.eks. vold fra en beboer, en anden ansat eller et dyr, er det en
arbejdsulykke. Fysisk skade, f.eks. hvis du falder og brækker en arm mens du er på arbejde, er ligeledes en
arbejdsskade.
Arbejdsskader kræver, at der sker personskade. Ødelægges briller eller tøj i den forbindelse, dækkes det
også.

Private genstande:
Som ansat sørger du normalt selv for tøj, sko, briller m.m. Ødelægges det under arbejdet, er det din egen
risiko – præcis som hvis det sker hjemme eller andre steder.
Ødelægger en beboer dit tøj, briller, cykel eller andet, kan beboeren være erstatningsansvarlig efter de alm.
regler om erstatningsansvar. Det kræver som udgangspunkt, at skaden er beboerens skyld og ikke rent
uheld. Alle voksne beboere har ansvarsforsikring eller må betale af egen lomme.
Hvis en beboer, uden at ifalde erstatningsansvar, forvolder skade på ansattes ting, giver Marjatta pr. kulance
– altså uden at være forpligtet til det – et tilskud på op til 2.000 kr. til reparation eller genanskaffelse.
Eventuel erstatning vurderes fra sag til sag, og det er forstanderen, der tager endelig stilling til, om der ydes
hjælp til erstatning.
Parkerer du din bil på Marjattas parkeringsplads, gælder samme regler som hvis du parkerer alle andre
steder. Det betyder, at Marjatta ikke har en særlig udvidet pligt til at erstatte skader på ansattes biler.

Kørsel for Marjatta:
Når du som ansat kører i din egen bil for Marjatta, får du befordringsgodtgørelse efter Statens høje takst.
Indeholdt i dette er også dækning af udgiften til kaskoforsikring, service og afskrivning. Skades din bil under
kørsel for Marjatta, er det din egen kaskoforsikring, der skal dække skaden.
Kommer du til skade ved kørsel for Marjatta, vil det normalt være en arbejdsskade.

Skader forvoldt af ansatte:
Du er ikke personligt ansvarlig for de skader, du laver som led i dit arbejde. Dem erstatter Marjatta,
medmindre din skadevoldende adfærd er bevidst eller groft uagtsom. Eksempelvis er det Marjattas ansvar,
hvis du under arbejdet ødelægger en beboers ejendele.
Laver du skader på Marjattas biler eller andre effekter erstattes de tilsvarende af Marjatta.
Fart- og p-bøder er altid den ansattes eget ansvar og betales derfor ikke af Marjatta men af den
medarbejder, der har været årsag til bøden.

Rejseforsikring:
Marjatta har en rejseforsikring for ansatte under tjenesterejser i udlandet. Sørg for at få forsikringskort med
på rejser – det udleveres i administrationen. Beboerne forsikres ligeledes ved rejser med Marjatta.
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Bilag 5 – Arbejdsulykker – vejledning til medarbejderen
Hvorfor skal vi anmelde?
Som arbejdsgiver er Marjatta forpligtet til at anmelde
arbejdsulykker og forebygge at lignende hændelser sker.
Det er også anmeldelsen, der er udgangspunkt for en
vurdering af om der kan tilkendes en erstatning efter
arbejdsskadesikringsloven.

Hvad er en arbejdsskade?
En arbejdsskade dækker over to forskellige
begreber: arbejdsulykker og
erhvervssygdomme.

Som medarbejder skal du først og fremmest sørge for,
at din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant får besked om, at du har været udsat for en arbejdsulykke.

Er arbejdsulykker en fysisk eller psykisk
skade, som opstår efter en hændelse eller en
påvirkning, der er sket pludseligt eller inden
for fem dage efter hændelsen. Eksempler på
dette kan være faldulykker og vold. Det er
arbejdsgiveren, der anmelder arbejdsulykker.

Du skal medvirke til at få klarlagt hvornår og hvordan
arbejdsulykken er sket. Dette gør du ved at udfylde en
blanket med oplysninger om ulykken. Dette kan du evt.
gøre i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen.
Blanketten sender du til din arbejdsmiljøgruppe
så hurtigt som muligt.

Er erhvervssygdom en sygdom, der skyldes
arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen
kan komme af påvirkninger gennem kortere
eller længere tid. Eksempler på dette kan
være hudeksem og psykisk påvirkning. Det er
egen læge der anmelder erhvervssygdomme.

Blanketten findes på O:/drevet, under O:\8. Personale\
5. HR_lønkontor Blanketter og vejledninger\
Arbejdsskader, ulykker og andre skader.
Spørg evt. efter blanketten hos din leder eller hos
én fra arbejdsmiljøgruppen.

Erhvervssygdomme bliver i nogle
sammenhænge også benævnt
arbejdsbetingede lidelser.

Hvilken opgave har du?

Den gode beskrivelse af arbejdsulykken
Husk at din beskrivelse af arbejdsulykken skal kunne læses og forstås af de personer, der efterfølgende skal
vurdere og evt. anerkende ulykken. De kender intet til jeres dagligdag på Marjatta. Du kan evt. forestille dig,
at du skal beskrive hændelsen for en ven, der arbejder i en anden branche. Du skal undgå indforståede
forkortelser. Beskriv hændelsen kronologisk; start med hvad du var i gang med, da hændelsen indtraf og
hvad der skete trin for trin. Bagefter beskriver du hvilken skade der skete, og hvilken kropsdel der blev
skadet. Hvis der er psykiske eftervirkninger skriver du også det. Det er en god ide, at være meget konkret –
beskriv f.eks. hvor langt du faldt ned af trappen eller hvor tungt det som du løftede var, da lykken skete.

Hvad sker der bagefter?
Arbejdsmiljøgruppen kontrollerer at blanketten er korrekt udfyldt og forståelig. Herefter underskrives den af
arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant, hvorefter den videresendes til HR/Lønkontoret hurtigst
muligt. HR/Lønkontoret indberetter arbejdsskaden til Region Sjælland.
Hvis ikke din arbejdsmiljøgruppe har været med, da du beskrev arbejdsulykken, kan det være at der bliver
foretaget korrektioner, således at hændelsen er nemmere at forstå for en der ikke kender Marjatta. Det kan
også være, at de stiller dig nogle supplerende spørgsmål som beskrivelsen suppleres med.
I Regionen godkendes anmeldelsen endeligt senest 9 dage efter indberetningen. Først på dette tidspunkt er
anmeldelsen sendt videre til det landsdækkende register som hedder EASY. Det er en god ide, at du sikrer
dig at ulykken er endeligt godkendt. Det kan du gøre i den administrative portal, hvor du kan se de ulykker
der er registreret for dig, og hvilken status de har.
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Region Sjælland har en forsikringsadministrator til at vurdere arbejdsulykkerne. Du vil få brev fra
forsikringsadministratoren om, hvordan ulykken er vurderet. Hvis det vurderes, at du kan have krav på
erstatning efter arbejdsskadeloven sendes sagen videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Alternativt
henlægges sagen, men forbliver gemt så den altid kan tages op igen.

Har du krav på erstatning?
Arbejdsskadelovgivningen giver mulighed for at få erstatning for behandlingsudgifter såfremt det vurderes,
at arbejdsulykken kan anerkendes som en arbejdsulykke. I særlige tilfælde kan der gives erstatning for tab af
erhvervsevne og godtgørelse for varige mén. Hvis du tror du har krav på erstatning skal du kontakte
forsikringsadministratoren.
Hvis der har været alvorlige konsekvenser som fx uarbejdsdygtighed i forbindelse med vold trusler er der
andre muligheder for at søge erstatning. Kontakt evt. din fagforening for at få rådgivning om yderligere
erstatningsmuligheder.
Hvis du har haft behov for straks behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller anden behandler, er det
vigtigt du gemmer evt. betalte regninger for evt. senere refusion hos forsikringen. Man kan kun få
refunderet regningen et sted. Vi anbefaler du opsøger egen læge for eventuel senere dokumentation.

Hvis du vil vide mere
Kontakt din leder, din arbejdsmiljørepræsentant eller afdelingens arbejdsmiljøleder, hvis der er noget du er i
tvivl om.
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Bilag 6 – Aftale om tjenestefrihed
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Bilag 7 – Vejledning til udfyldelse af skema til befordringsgodtgørelse
Skema for udfyldelse af befordringsgodtgørelse findes på Region Sjællands intranet under
”Personaleblanketter” – befordring og rejseafregning.
Skemaet skal helst udfyldes elektronisk, bortset fra underskriften. Skemaet skal underskrives i hånden med
personlig underskrift. Derefter kan originalen afleveres til Lønkontoret eller scannes ind og fremsendes pr.
mail.
Kørselsgodtgørelsen udbetales med din løn.
Rejseafregningsskemaet bruges i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelse vedr. tjenesterejser
samt til udbetaling af udlæg i forbindelse med tjenesterejsen (f.eks . togbillet, taxaregning, brobizz mv.).
Rejseafregningsskema sendes/afleveres til HR/Lønkontoret senest den 5. i måneden efter kørslen har
fundet sted. Skemaet skal være underskrevet af din nærmeste leder og dig selv.
Navn:
Cpr. nr./medarb. nr.:
Bopælsadresse:
Område:
Inst./enh./afdeling:
Afsnit:
Køretøjets reg.nr:

Fornavn og efternavn skal udfyldes
Cpr.nr. eller medarbejdernummer skal udfyldes
Bopælsadresse skal udfyldes
Socialområdet vælges fra listen
Marjatta
Afsnit udfyldes
Egen bil, motorcykel m.v. omfatter også ægtefælles eller samlevers køretøj (fælles
økonomi). Privatleaset bil er ligeledes omfattet

Kørslens start, slutpunkt og eventuelle mellemstationer:
Der må ikke være tvivl om, hvor der er kørt fra og til. Du skal derfor oplyse stedets navn, vejnavn og
nummer, postnr. og by, både for det sted, du starter fra og det sted, du rejser til.
Hvis du entydigt kan angive, hvor du er kørt fra og til, så behøver du ikke skrive den fulde adresse. Du må
f.eks. gerne nøjes med at skrive: "SampoVig", "Bredeshave", "Marjatta Skolehjemmet", "bopæl" osv. Men du
må ikke kun skrive et bynavn. Du må heller ikke kun skrive navnet på f.eks. en leverandør.
Hvis du kører samme vej retur, behøver du ikke skrive de samme oplysninger i omvendt rækkefølge, men
kan anføre alle de kørte kilometer i samme rubrik.
Hvis du kører med offentlige transportmidler, skal du anføre navnet på togstationen eller busholdepladsen.
Kører du ofte til de samme adresser, kan du f.eks. gøre således: På et bilag skriver du de fulde adresser i
nummereret rækkefølge. I rubrikken "Rejse fra/til" skriver du det nummer, som svarer til adressens nummer
på bilaget. Bilaget vedhæftes skemaet.
Kører du fra sted til sted kan du anføre de enkelte delstrækninger efter hinanden, og i rubrikken "Antal km"
skrive det samlede antal kørte kilometer.
Ved kørsel fra sted til sted kan du også skrive kørslen på et bilag. På bilaget skriver du datoen, kørslens
startpunkt, alle mellemstationer og slutpunktet. I skemaet skal du i rubrikken "Dato" skrive datoen og i
rubrikken "Rejse fra/til" skriver du "Se bilag". Bilaget vedhæftes skemaet.
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Kørsel fra eller til bopæl:
Selv om din nærmeste leder har tilladt, at tjenesterejsen starter eller slutter på bopælen, så kan du ikke altid
få godtgørelse for det samlede antal kørte kilometer. Der godtgøres alene for kørsel udover normal kørsel
mellem hjem og arbejde. Bemærk derfor at du skal fratrække afstanden til og fra din bopæl og dit
arbejdssted.
Eksempel: Du har 20 km fra din bopæl til din arbejdsplads og 30 km. til mødestedet, der er ligeledes
30 km. fra mødestedet til din arbejdsplads:
Hvis du kører til møde på vej til eller fra arbejde beregnes kørselsgodtgørelsen på følgende vis:
Bopæl

møde

arbejdsplads

bopæl = 30 + 30 + 20 = 80 km.

Herfra trækkes den normale afstand fra bopæl til arbejdsplads = 20 + 20 = 40 km.
I eksemplet skal der altså kun gives befordringsgodtgørelse for i alt 40 km.

Udlæg kr.: Det originale bilag (togbillet, brobizz o.lign) skal vedlægges blanketten.
Antal km: For kørsel i bil udbetales godtgørelse efter høj sats for de første 20.000 km. i et regnskabsår.
Herefter udbetales med lav sats. Lønsystemet optæller antal kørte km.
Aktivitet: Skal vælges/udfyldes
1 kursus – (km. høj sats)
2 tjenesterejse – (km. høj sats)
3 tjenesterejse udlandet – (km. lav sats)
4 kursus udlandet – (km. lav sats)
Den nærmeste leder har pligt til at kontrollere, at skemaet er udfyldt korrekt.
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Bilag 8 – Graviditet og job
At blive gravid er en glædelig begivenhed, men det er også en fysisk belastning for kroppen.
Fravær på grund af graviditet berører alle medarbejdere. Derfor er det også i fællesskab, man finder gode
løsninger, der kan forhindre at miste tilknytning til arbejdspladsen.
Årsag til manglende graviditetsbetinget fravær kan være, den gravides mulighed for at have indflydelse på
tilrettelæggelsen af sit arbejde, som det viser sig at have en betydning for den gravide. Når en medarbejder
meddeler, at hun er gravid, gennemføres hurtigst muligt en gravidsamtale mellem den gravide og nærmeste
leder.
Samarbejdet og dialogen mellem leder, arbejdsmiljøgruppe og gravid er derved essentiel for at skabene de
nødvendige hensyn – men også den rette motivation for at arbejde.
Om graviditetssamtalen:
Formålet med graviditetssamtalen er, at der så tidligt som muligt, er en dialog mellem den gravide og
lederen, arbejdsmiljøgruppen og kollegaerne. Dialogen skal sikre, at der forbyggende bliver taget de
nødvendige hensyn for at forebygge og tage de nødvendige hensyn til eventuelle risici, så den gravide kan
blive længst muligt i job.
Det er vigtigt, både for medarbejderen og arbejdspladsen, at sikre den gravide medarbejder har mulighed
for at fortsætte sit arbejde, dog kan forudsætningerne for at løse arbejdsopgaverne være ændret under
graviditeten.






Meningsfulde opgaver
Social støtte
Ansvar
Balance mellem krav og indflydelse
Udviklingsmuligheder

Den gravide:
 Fortæl din leder at du er gravid – først der, kan I sammen få talt om, hvilke hensyn der er nødvendige i
forhold til dine arbejdsopgaver.
Lederen:
 Så snart en medarbejder meddeler at hun er gravid, så aftal hvornår I afholder jeres første
gravidsamtale i henhold til vedlagte spørgeguide. Spørgeskemaet kan bruges som guide til en
Handleplan. Den er samtidig en ArbejdsPladsVurdering (APV) for den gravide. Handleplanen sendes til
Miljøgruppen (mailes til Dorte Bruhn dosb@marjatta.dk eller afleveres på kontoret)
 Opfølgningssamtaler: Leder og gravid følger op på handlingsplanen, når der er behov for det.
 Medarbejderne informeres om handleplan og r informationer om
eventuelle ændringer af arbejdssituationen/planlægning.
 Handlingsplanen drøftes løbende.
Miljøgruppen:
 Arbejdsmiljøgruppen er sparringspartner og gennemgår handleplan.
FÅ FLERE INFORMATIONER om graviditetsbetinget fravær i Region Sjælland
på intra.regionsjaelland.dk/graviditet
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Spørgeguide til graviditetssamtalen


Oplever du fysiske problemer ved dit arbejde? (smerter, kvalme, stød el.)
o
Kan vi organisere dit arbejde, så vi tager hensyn til disse fysiske problemer?



Kan vi organisere dit arbejde på en måde, så der bliver afveksling mellem forskellige former for
aktivitet?



Har du behov for ekstra pauser eller hvile i løbet af arbejdsdagen?



Oplever du psykiske problemer ved dit arbejde? (stress, sårbarhed el.)
o
Kan vi organisere dit arbejde, så vi tager hensyn til disse psykiske problemer?



Har du behov for ekstra hjælp fra dine kolleger?



Er det nemt for dig at bede om hjælp fra dine kolleger?



Er der behov for at mødes med forflytningsvejlederen?



Hvornår skal vi følge op på denne graviditetssamtale?



Hvordan kan vi sikre, at du fortsat oplever dine arbejdsopgaver som meningsfulde?
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