Velkommen i Lederkredsen

Kære nye leder
Velkommen i lederkredsen.
I denne folder vil vi fortælle dig lidt om, hvad Lederkredsen
er.
Hvem er medlem af lederkredsen?
- Alle jordemødre på lederoverenskomst
Hvordan bliver man medlem af lederkredsen?
- Via Jordemoderforeningens hjemmeside udfyldes og indsendes ændringsblanket vedrørende medlemsstatus
Hvor mange er vi?
- Vi er ca. 100 medlemmer
Hvordan er bestyrelsen sammensat?
- Vi er seks i bestyrelsen, en formand, der har sæde i
Jordemoderforeningens hovedbestyrelse, og fem bestyrelsesmedlemmer, se i øvrigt lederkredsens vedtægter på
www.jordemoderforeningen.dk
Hvad er bestyrelsens opgaver?
At sikre ledernes interesser i forhold til Jordemoderforeningen. Derudover at afholde ca. 2 medlemsmøder årligt, det
ene i forbindelse med generalforsamlingen i april eller maj,
det andet med et aktuelt emne.

Hvordan orienterer bestyrelsen medlemmerne?
– Når bestyrelsen modtager din mailadresse udsendes
referat af bestyrelsesmøder og medlemsmøder pr. mail.
Hvad kan bestyrelsen bruges til?
- Bestyrelsesmedlemmerne kan til enhver tid kontaktes
vedrørende arbejdsrelaterede problemstillinger.
Tilbud til ledere - Mentorordning
- Du kan bruge Jordemoderforeningen, lederkredsen og det
netværk, som vi er, til at drøfte mange af de udfordringer,
man møder som leder.
Derudover er der et konkret tilbud om en mentorordning til
alle ledere, hvor du mere systematisk kan få vendt de mange nye opgaver og udfordringer, som du nu står overfor som
leder. Tilbuddet omfatter 4 mentormøder over et år med en
erfaren jordemoderleder udenfor din egen region. Du kan
høre mere om ordningen hos bestyrelsesmedlemmerne i
lederkredsen eller hos Jordemoderforeningens direktør Jan
Helmer.
Hvem er ledernes kontaktperson i Jordemoderforeningen?
- Jan Helmer

Med venlig hilsen
Lederkredsens bestyrelse

Lederkredsens bestyrelse:
Du er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Formand:
Chefjordemoder Anette Frederiksen
Odense Universitetshospital
Tlf. 65 41 23 59 / Mail: anette.frederiksen@rsyd.dk
Næstformand:
Vicechefjordemoder Trine Lind
Hvidovre Hospital
Tlf.: 51 23 64 67/ Mail: trine.lind@regionh.dk
Sekretær:
Afdelingsjordemoder Misan Stehouwer
Århus Universitetshospital, Skejby
Tlf: 22 58 93 02 / Mail: misasteh@rm.dk
Vicechefjordemoder Marianne Brandstrup Larsen
Holbæk Sygehus
Tlf. 59 48 43 01 / Mail: mblr@regionssjaelland.dk
Vicechefjordemoder Karine Hammer-Jokobsen
Herlev Hospital
Tlf. 25 21 60 79 / karin.hammer-jakobsen@regionh.dk
Vicechefjordemoder Sandra Bang-Schnack
Aalborg Sygehus
Tlf. 21 18 24 80 / sabas@rn.dk
Vicechefjordemoder Signe Dueholm
Holbæk Sygehus
Tlf. 47 32 40 72 / scdu@regionsjaelland.dk
Studieleder Githa Cajus
UCN
Tlf. 72 69 09 75 / gtc@unc.dk
Suppleant:
Chefjordemoder Helle Høy Simonsen, Hjørring
Vicechefjordemoder Mette Kryger Ahrentsen, Randers
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