Nyhedsbrev nr. 4
Generalforsamling den 27.4.16:
Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 27.4.16 i Tommerup –
se medsendte.
Netværksdag den 27.4.16:
Efter generalforsamlingen afholdes netværksdag fra kl. ca. 11.00 med følgende
tema/punkter:
1/ Vejledning i Akkreditering
2/ Opsamling fra sidste netværksdag
Det foregår: Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup.
Prisen er Kr. 500,- pr. person
Tilmelding på : info@akkreditering.dk senest den 20.4.16
LOS Landsmøde og Folkemøde:
Vi vil igen i år have en stand på LOS landsmøde. Denne gang er den alene for
FADK Akkreditering Danmark.
Vi har engageret Jes Jessen og Liselotte Juel til at passe standen.
Vi vil ligeledes være med på Folkemødet i Juni mdr. på Bornholm.
Alt dette for at slå et ekstra slag for vores forening og dermed kvalitetsarbejde
blandt sociale virksomheder i Danmark.
Bureau Veritas:
Der er i januar og februar gennemført de første Audit – et nyt og flere recertificeringer/ årsbesøg. Der samles nu op på disse og vi vil orientere om
status på generalforsamlingen.
Her er en oplevelse fra et sted:
Botilbuddet Satellitten har haft Audit her i februar.
Til selve audit deltog: auditor, observatør fra Bureau Veritas, ledelse,
kvalitetsansvarlig og enkelte medarbejdere.
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Ved rundvisning på stedet mødte auditor beboerne ,hvor han kunne
stille spørgsmål til den enkelte.
Vi gennemgik forskelligt materiale, noget havde auditor bedt om på
forhånd og andet blev fundet frem på selve mødet.
Overordnet forgik audit i respekt for stedet og med en oplevelse af, at
auditor var meget kompetent.
Det er en stor gevinst at kvalitetsarbejdet giver så meget overblik og
struktur i organisationen og selve audit er med til at vedligeholde og
fastholde dette.
Det er en rigtig god følelse når vi får konstateret: vi gør det, vi siger og
skriver vi gør.
Gl. logo i anvendelse:
FADKs bestyrelse kan desværre konstatere, at mange som var med under den
tidligere ordning, og som ikke har meldt sig ind i FADK stadig bruger det gamle
Akkrediterings Logo. Vi er i dialog med LOS og har fået udskrift af hvem der
gør dette. Vi har påbegyndt en kontakt til de steder med henblik på at få dem
som medlemmer. Det er et rigtig stort arbejde og bestyrelsen skal alle passe de
jobs og steder, som giver smør på brødet. Derfor vil det tage lidt tid, før vi er
igennem.
Alle medlemmer opfordres derfor til at medvirke til denne proces, så hver gang
i ser en kollega, der sender mails med det gamle logo så sig til dem, at de skal
melde sig ind i FADK og dermed bevarer retten til den nye version af logoet.
Vi har derfor søgt midler i en fond, således at vi håber at kunne frikøbe nogle
kræfter til målrettet at løse op for dette, så det kommer til at gå hurtigere –
indtil da beder vi om at alle bidrager til processen.
Jeg håber vi alle ses den 27.4.16 dels til generalforsamling og derefter til
netværksdag – tag gerne flere afsted fra hvert sted.
PBV
Jakob Schiøtt
jakob@concura.dk
tlf. 40588557
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