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FORMÅL MED 
EVALUERINGEN 
Det overordnede formål med evalueringen af MED-aftalen er 
at evaluere implementering og virkning af MED-aftalen – hvor 
langt er vi med kulturforandringen siden vi startede i 2014? 

Herunder ligger to delmål: 

• Status på fokusområder fra evaluering 2016 

• Identificering af fortsatte udfordringer – hvorhen 
skal vi rette opmærksomheden?



STÆRKE 
ARBEJDSFÆLLESSKABER -

MED FOKUS PÅ 
KERNEOPGAVEN 



HVEM HAR VI TALT MED? 

Denne evaluering er baseret på interviews 
med fem arbejdspladser i BUF: 

• En skole 

• En klynge 

• En specialskole 

• En selvejende institution 

• En administrativ enhed 

De fem enheder har alle været udfordret i 
arbejdsfællesskabet, men har på forskellige 
måder bevæget sig til at være velfungerende 
og ”bæredygtige” arbejdspladser, hvor MED 
har en vigtig rolle. 
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Ledelse Tillidsvalgte Medarbejdere

På alle enheder er der afviklet 
(fokusgruppe)interviews med: 



HVORDAN HAR VI GJORT? 
MED-sekretariatet har fra den 1.-12. oktober foretaget i alt 15 

semistrukturerede interviews i grupper på op til seks deltagere med 

varighed på én time hver. 

Indledningsvis har interviewene drejet sig om MEDs generelle 

funktion på arbejdspladsen, hvorefter der er blevet spurgt ind til 

temaerne fra sidste evaluering: 

• Repræsentation 

• Ejerskab fra ledelse og 

• Forandringsprocesser 

Evalueringen af MED-aftalen og de 15 interviews er blevet modtaget 

og afviklet positivt af alle 48 interviewdeltagere.



SÅDAN LÆSES RESULTATERNE 
På baggrund af interviewene i de fem enheder, præsenteres: 

1. Generelle betragtninger, som er beskrivende for, hvor langt vi er med implementeringen af 
MED-aftalen. 

2. Analysen af de tre udvalgte temaer: repræsentation, ejerskab fra ledelse og forandringsprocesser. 

3. For hvert tema er der identificeret fortsatte Opmærksomhedspunkter (udfordringer), 
hvorpå der følger eksempler på Lokale løsninger, der imødekommer 
opmærksomhedspunkterne. 

4. De tre udvalgte temaer er der identificeret tre Øvrige temaer, som er kort beskrevet. 

5. Opsummering med hvad der understøtter det gode MED-arbejde på tværs af de interviewede 
enheder. 

6. På baggrund af evalueringens resultater og Hoved-MEDs efterfølgende drøftelser afsluttes med 
Anbefalinger til det gode MED-arbejde i BUF.



GENERELLEBETRAGTNINGER 
Status på implementering af MED-aftalen 

Alle de adspurgte arbejdspladser er kendetegnet ved at have 
arbejdet bevidst med deres interne MED-organisering – med eller 
uden support. Opgaven med at få MED til at fungere optimalt har 
været og er stadig et fokus. 

Der er sammenhæng i, hvordan MED italesættes i enhederne af 
henholdsvis ledere, tillidsvalgte og medarbejdere. 

På samtlige arbejdspladser opleves der, blandt de interviewede, en 
høj grad af tillid mellem medarbejdere og ledelse. 

Alle adspurgte anerkender MED som system. Der opleves generelt 
stor tillid til, at tillidsvalgte og ledelse gør et godt og vigtigt stykke 
arbejde. Medarbejderne ved hvem de skal henvende sig til.



TEMA: REPRÆSENTATION 

Opmærksomhedspunkter: 

Repræsentation er et fortsat opmærksomhedspunkt i MED-
sammenhæng: Det er svært at nå helt ud til alle kollegaer med 
information, drøftelser eller kvalificering af væsentlige emner. 

Det opleves svært at repræsentere de mindste fagligheder på 
arbejdspladserne, omend der fortløbende arbejdes på gode løsninger. 

Løsninger der imødekommer opmærksomhedspunkterne: 

Formøder til MED-møder for tillidsvalgte og ledere er vigtige for at være 
godt klædt på og ordentligt forberedte. 

Kommunikation i form af referater ledsages af mundtlig opfølgning i 
relevante mødefora for at sikre inddragelse og MED-ansvar i 
arbejdsfællesskabet. 

Formelle dagsordenspunkter med temaer fra (og til) MED/Trio, på 
møder i arbejdspladsens etablerede mødestrukturer, er væsentlige for 
inddragelse af alle medarbejdere.



TEMA: EJERSKAB FRA LEDELSE 
Opmærksomhedspunkter: 

Ejerskab fra ledelsen er afgørende i forhold til at afsætte den 
nødvendige tid, skabe mulighed for rammer og struktur, 
samt tydelig kommunikation i MED-arbejdet. 

MED-arbejdet er tidskrævende, men givende. 

Blandt de adspurgte er der enighed om, at ledelsen har 
behov for MED til kvalificering af beslutninger og tiltag. 

Det er vigtigt at det bliver forstået som et samarbejde. 

Løsninger der imødekommer opmærksomhedspunkterne: 

Tydelig kommunikation fra ledelsen er nødvendig. 

Systematik i form af årshjul og sammentænkte 
mødekadencer. 

Ledelsen har et særligt ansvar i forhold til, at emner der 
bringes i MED er knyttet an til kerneopgaven og at det 
fremgår tydeligt om der er MED-indflydelse eller MED-
bestemmelse. 

Lokal-MED er den fælles overordnede 
ramme for, at vi kan lykkes med 

kerneopgaven. Det er den vigtigste motor 
for at løse kerneopgaven. MED er en bro 

mellem ledere og medarbejdere. 
Fordrer, at der er en åben ledelse, hvor 

dialogen kan fungere. Strukturen er vigtig, 
men der skal også være en vilje til at 

samarbejde. Det må ikke være pseudo eller 
noget, vi leger. (tillidsvalgte)



TEMA: FORANDRINGSPROCESSER 

Opmærksomhedspunkter: 

MED er væsentlig i forhold til forandringsprocesser – også selvom det opleves 
som tidkrævende og til tider svært at organisere. 

Det er vigtigt at være opmærksom på løbende information og at MED/ledelse 
giver opdatering på, hvor og hvordan medarbejderbidrag har været vigtige i 
handleplaner, processer og beslutninger. Kommunikationen skal fungere i 
hele arbejdsfællesskabet, dvs. mellem MED, Trio og medarbejdere samt 
mellem medarbejdere, Trio og MED. 

Løsninger der imødekommer opmærksomhedspunkterne: 

Gennemsigtighed om forandringer og beslutninger-skaber ro på 
arbejdspladsen. 

Inddragelse og struktur omkring forandringsprocesser er vigtig. 

Trioer skal have mulighed for at drøfte, informere og blive klædt på af relevante 
kollegaer. 

Der er brug for tydelighed i, hvor forandringer/beslutninger kommer fra – 
eksempelvis fra politikere? BUF? Ledelse? MED?



ØVRIGE TEMAER 

Enhedsstørrelse: 
De større enheder er afhængige af løbende arbejde med at 
optimere systematik (mødekadencer, referater, dagsordener, 
træffetider for tillidsvalgte) for et velfungerende MED-system. 

Jo flere matrikler/medarbejdere jo ”længere væk” kommer MED fra 
medarbejderne. 

Kommunikation: 
Referater der ledsages af mundtlig kommunikation i rette mødefora 
understøtter MED-ansvar. De fleste er gode til at inddrage 
medarbejdere til kvalificering af drøftelser, men der mangler ofte et 
”tilbageløb” af information i forhold til hvad kvalificeringen har 
bidraget til. Dette er væsentligt for forankring af diverse principper 
og aftaler. 

Mening i forhold til kerneopgaven/arbejdsfællesskabet: 
Det er vigtigt for medarbejderne, at det de inddrages i giver mening 
for dem ift. deres arbejdsopgaver og deres arbejdsdag 
(kerneopgaven). Det kræver tæt opfølgning og løbende 
opmærksomhed i relevante mødefora, herunder MED og Trio. 

Arbejdsfællesskaber 
og kerneopgave 

EnhedsstørrelseKommunikation



HVAD 
UNDERSTØTTER 
DET GODE MED-
ARBEJDE ? 
Opsummering 

Anerkendelse af arbejdspladsen som 
arbejdsfællesskab. 

Et vedvarende fokus på kerneopgaven som mål for 
arbejdet i MED. 

Systematik i organiseringen af MED-arbejdet. 

Tydelighed i om der er tale om MED-indflydelse eller 
MED-bestemmelse. 

Anerkendelse af MED som forum for samarbejde. 

Tydelig struktur og afstemt tidsforbrug mellem ledere 
og tillidsvalgte. 

Tydelig kommunikation 
medarbejder•tillidsvalgte•MED og tilbage igen. 

Mulighed for drøftelsesfora med alle medarbejdere (i 
den etablerede mødestruktur) – for at give reelt indblik 
i og indflydelse på store som små 
forandringer/forbedringer.



ANBEFALINGER 
TIL ET MED-ARBEJDE, DER BRINGER VÆRDI TIL ARBEJDSPLADSEN 

At anerkende 
arbejdspladsen som 
et arbejdsfællesskab. 

Fokus på 
kerneopgaven i 

MED-arbejdet. 

Systematik i 
mødekadence for 

arbejdspladsen og et 
velorganiseret 

årshjul. 

Tydelig struktur og 
afstemt tidsforbrug 
mellem ledere og 

tillidsvalgte. 

Fokus på 
kommunikation 

Prioritering af emner 
der drøftes i MED og 
hvordan de drøftes. 

Formøder til MED-
møder – for 

formandskab og for 
tillidsvalgte. 

MED-uddannelse for 
ledere og tillidsvalgte 

– gerne sammen. 

Selvevaluering af 

MED-arbejdet på 
arbejdspladsen.



Spørgsmål vedrørende evalueringen kan rettes til: 

medsekretariat@buf.kk.dk

• Evaluering af MED-aftalen er tilrettelagt og godkendt af Hoved-
MED 

• MED-sekretariatet har gennemført og udarbejdet evalueringen 

Tak til de fem enheder, der beredvilligt har 
stillet sig til rådighed for interviews 

mailto:medsekretariat@buf.kk.dk
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