Nyhedsbrev

Januar 2011

Kære læsere af foreningens nyhedsbrev
Med mange gode aktiviteter og indsatsområder i 2010, ser vi frem til det nye år.
Her i januar måned starter vi ud med viden- og erfaringsdeling med Arbejdstilsynet, i forhold til
de hotline der er etableret begge steder. Dato er endnu ikke fastlagt.
Den 21. januar kl.13 til 14 har vi møde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg. Mødet er
opfølgning på vores møde den 22. januar 2010, hvor vi fremlagde vores anti-mobbepakke og
Idékatalog. Vi vil orientere beskæftigelsesministeren om vores arbejde og indsats i 2010, og om
de forhold der er gældende for voksne mobberamte.
Ligeledes fremlæggelse af vores Idékatalog, der er tænkt som et treårigt udviklings projekt, og
dialog og debat vedrørende vores anti-mobbepakke.
Idékataloget, der blandt andet indeholder vores anti-mobbepakke, kan downloades fra
www.voksenmobningnejtak.dk
Støtte, råd og vejledning
Vi får et stigende antal henvendelser fra mobberamte, der har behov for hjælp. Vi forsøger, på
bedste vis at løfte opgaven, og er aktive i forhold til samtaler, støtte, råd og vejledning.
Ligeledes i samme forbindelse deltagende som bisidder og dialog med arbejdsgiver og
fagforening.
Vi har i forbindelse med vores 10 gode råd til dig der bliver mobbet, nu lavet nogle uddybende
forklaringer. Disse kan ses på hjemmesiden
Agt indsigt
Vi vil her oplyse om, at det for alle borgere er muligt at få agt indsigt hos Arbejdstilsynet, i
forbindelse med eventuelle besøg og anmærkninger på de danske arbejdspladser.
I forbindelse med dårligt psykisk arbejdsmiljø og mobning på din arbejdsplads, kan du få agt
indsigt ved at henvende dig til Arbejdstilsynet og bede om oplysninger for en given periode.
Oplysningerne kan du bruge i forhold til dokumentation i forbindelse med din sag.
Hvis du har spørgsmål til denne oplysning, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem
og eventmanager Bente Schou Sørensen pr. mail.: bss@voksenmobningnejtak.dk

1

Ny hjemmeside om voksenmobning
Som beskrevet i nyhedsbrevet fra november, er der etableret en ny hjemmeside om
voksenmobning www.voksen-mobning.dk af Anders Frost og Erik Suhr der er studerende ved
journalisthøjskolen i Århus. Siden sidst har formand Gitte Strandgaard været deltagende i en
live chat, samt video klip om foreningens hotline og vores mobbepolitik og køreplan for
håndtering. Det kan ses på siden, der løbende bliver opdateret.
Pressen
Siden sidst har vi været deltagende i Lokal Avisen Århus og www.avisen.dk
Opdatering af vores hjemmeside
Vores hjemmeside bliver løbende opdateret med diverse artikler, undersøgelser og
forskningsresultater se mere: www.voksenmobningnejtak.dk
Hvis du har et godt link, gode artikler med videre, som du mene kan have relevans for
hjemmesiden, må du meget gerne sende det til vores webmaster.:
webmaster@voksenmobningnejtak.dk
Opdatering af medlemsliste og kontingent indbetaling
Vi har nu fået opdateret vores medlemsliste og der er sendt en lille reminder ud, for indbetaling
af kontingent. Vores kasserer Birgitte Nielsen har lavet en god oversigt og plan for arbejdet.
Generalforsamling søndag den 3. april 2011 i Århus
Vi ser frem til vores generalforsamling, netop på dagen hvor foreningen har været etableret i 3
år.
Vi sender flere oplysninger ud, når vi nærmer os. Og som tidligere år vil vi etablere samkørsel,
for de der ønsker det.
Vi ønsker jer alle et rigtig godt nytår
På bestyrelsens vegne
Gitte Strandgaard
Formand
2851 2108
gs@voksenmobningnejtak.dk
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