Workshop 4 hos MedarbejderCare om håndtering af sygefravær

Systematik og synlige rutiner
Få inspiration til at udforme jeres regler for håndtering af sygefraværet i
virksomheden, og gør dem synlige. Så er ingen i tvivl om, hvad der skal ske hvornår
Regler for, hvordan sygemeldinger skal foregå,
og hvem medarbejderen melder sig syg til.
Denne tre timers workshop

hjælper jeres virksomhed til
at få klar systematik og
synlighed i håndteringen af
sygefraværet.
Eksempelvis vil sygemelding
direkte til nærmeste leder
nedbringe fraværet. Det
viser erfaringer fra danske
virksomheder.

Regler for, hvordan lederen følger op på en
sygemelding med samtaler. Klarhed over, hvad
sygefraværssamtalen vil indeholde.
Synlige rutiner viser både hvad der skal ske,
hvornår det skal ske, og hvorfor det skal ske.
Når reglerne for håndtering af sygefraværet er
ens for alle medarbejdere, og er kendt af alle på
virksomheden, vil de blive accepteret som en
naturlig del af virksomhedens måde at gøre
tingene på.

Workshoppen tager fat i netop det, der væsentligt for jer, eksempelvis:





At få systematik ind i fraværspolitikken
At skabe synlighed om håndtering af fravær
At få rutiner, som er skabt i dialog mellem ledelse og medarbejdere
At fastholde værdifulde medarbejdere

Kontakt Ulla Nygaard i MedarbejderCare for bestilling af workshop på mail eller tlf.
En Workshop om jeres regler og rutiner er en god anledning til at gøre fraværspolitikken synlig for
medarbejderne. Systematik og synlighed kan fremme accept og nedbringer sygefravær.
Workshoppen holdes hos jer, eller et sted efter jeres ønske. I står selv for udgifterne i forbindelse med
selve afholdelsen.
En rapport om workshoppens konklusioner udarbejdes af MedarbejderCare på baggrund af beslutninger på
workshoppen. Udarbejdelse af rapporten indgår i prisen for en tre timers workshop:
11.900 kroner eks. moms. (2016 priser). Transporttillæg uden for Sjælland: 1.000 kr.
Book workshop hos MedarbejderCare, tlf. 22 50 01 32, post@MedarbejderCare.dk – www.MedarbejderCare.dk

