Nyt fra din kredsbestyrelse
HAR DU TILMELDT DIG MIDTVEJSFORSAMLING 2019?
Oktober måned er pr. deﬁni on lig med generalforsamling i DSR, Kreds Midtjylland.
Men ikke i år da DSRs kongres har vedtaget, at generalforsamlinger fremadre et afholdes i lige år. I år har kredsen derfor et andet og helt særligt medlemsarrangement i
kalenderen; nemlig MIDTVEJSforsamling den 24. oktober. Kredsbestyrelsen vil derfor
opfordre l, at du beny er dig af muligheden for at bidrage l debat om, hvordan du
ser din faglighed på netop din og dine kollegers arbejdsplads.
Gennem en hel a en sæ er kredsen derigennem sygeplejefaget og fagligheden under lup. De e krydret med velsmagende mad og et både muntert og tankevækkende oplæg af Ruth Holst aka den animerede ﬁgur Nurse Ruth.
”Tøv ikke med at lmelde dig og tag en kollega med under armen,” opfordrer
Mari a Pedersen, der er sygeplejerske ved Plejecenter Vesterled i Herning Kommune.
Hun er desuden medlem af kredsens bestyrelse.
Læs mere og lmeld dig begivenheden i Herning Kongrescenter via:
www.dsr.dk/kredse/midtjylland/fag/midtvejsforsamling-2019
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SÆRLIG INDSATS IFT. NYUDDANNEDE
Kredsbestyrelsen beny ede en del af seneste møde på at beslu e og kvaliﬁcere en særlig indsats for de nyuddannede sygeplejersker i kredsen. Her blev det beslu et, at der skal iværksæ es en proces med fokus på gode
introduk onsforløb l de nyuddannede – herunder llidsrepræsentanternes rolle.
”Der er stor enighed om, at det vil give god mening at iværksæ e en særlig indsats og herigennem gøre
nyuddannede klogere på, hvad Dansk Sygeplejeråd er for en størrelse. For o e er det først, når det brænder på,
at man indser et behov for sin fagforening. Det vil vi gerne være med l at ændre på, således vores nye kolleger
for øjnene op for alt det, en fagforening ligeledes står for,” fortæller Mari a. Hun uddyber:
”Når man er nyuddannet, er der meget at forholde sig l, men ved at kny e llidsrepræsentanterne tættere på de nyuddannede får de måske en større opmærksomhed på, at llidsrepræsentanten ER Dansk Sygeplejeråd på arbejdspladsen.”

NY VISION OG NYT VÆRDIGRUNDLAG I DSR
I Dansk Sygeplejeråd arbejdes der intensivt med en ny vision og et nyt værdigrundlag. Også kredsens bestyrelse
tager del i den proces. Bl.a. gennem gruppearbejde med overskri erne: ’Værdi for medlemmerne – hvad er medlemmernes behov?’, ’Sygeplejerskernes omverden’, ’Frem dens sygepleje og trends i samfundet og arbejdsmarkedet’ og ’Dansk Sygeplejeråds organisa on og lbud’.
”Vores gruppearbejde var en god måde at belyse områderne på. Det er en kompliceret proces, men jeg
er glad for, at vi i kredsens bestyrelse er med i diskussionerne,” fortæller Mari a.

FORBEREDELSE AF FOLKEMØDET 2020
Der er stadig et godt stykke d l næste Folkemøde på Bornholm, men evaluering af seneste Folkemøde samt
forberedelse af dagene på solskinsøen i 2020 er så småt i gang i kredens bestyrelse, som på næstkommende
møde vil drø e, hvorvidt kredsbestyrelsen skal vælge ét tema, som kredsbestyrelsen arbejder for at søge indﬂydelse på, eller om kredsbestyrelsen skal arbejde på at etablere en række samarbejdsarrangementer med øvrige
organisa oner.
”Vi er som bestyrelse optaget af at få sat vores ﬁngera ryk på dialoger og deba er under Folkemødet, og
derfor vil vi løbende arbejde på at forberede os bedst muligt,” fortæller Mari a.
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