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SPARK - Samarbejde om Psykisk Arbejds-

miljø i Kommunerne  

 

 

KL og Forhandlingsskabet lancerer fra maj 2016 en fælles indsats for at understøtte de kommuna-

le arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. 

 

Som startskud inviterer KL og Forhandlingsskabet til en konference den 11. april 2016, hvor fokus 

vil være på temaerne ’forandringer og omstillinger’, ’samarbejdet’, ’vold og trusler’ & ’arbejdets 

indhold, omfang og udførelse’. 

 

Målgruppen for konferencen er ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, Lokal-MED samt 

øvrige MED-udvalgsniveauer og kommunernes HR-/arbejdsmiljøafdelinger. 

 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, og tilmeld dig parternes nyhedsbrev om konferencen på 

http://www.personaleweb.dk/spark 

 

 

 

 
 

Anbefaling: Al vold skal fortsat anmeldes  
 

 

Efter TR-udsendelse nr. 029/2015 (pdf'er) af 16. september 2015 har DLF, BUPL og Skoleleder-

foreningen skrevet et brev til justitsministeren om problemet vedrørende kravet om politianmel-

delse. Læs brevet her (pdf). 

 

Der er endnu ikke kommet svar fra justitsministeren, men FOA har skrevet et tilsvarende brev og 

har fået svar. Justitsministeren har i svaret til FOA skrevet, at han har bedt sine embedsmænd 

kigge på, hvordan der kan skabes større klarhed over, hvornår der skal ske politianmeldelse i sa-

ger, hvor en ansat udsættes for en forbrydelse, så der ikke er tvivl om den særlige dispensations-

praksis for plejepersonale, pædagoger, lærere m.v. DLF er tilfreds med, at justitsministeren med 

denne udmelding har indset, at der er en uklar praksis, idet DLF er bekendt med, at Erstatnings-

nævnet siger, at det forsat er muligt at dispensere. 

 

Hverken DLF, BUPL, FOA eller Dansk Sygeplejeråd har siden praksisændringen fået afgørelser, 

hvor der er dispenseret fra kravet om politianmeldelse. Organisationerne har kun fået afvisninger, 

og derfor anbefales det fortsat, at al vold skal politianmeldes, hvis man har ret til ydelser efter of-

fererstatningsloven. 
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Foruden brevet til justitsministeren har DLF, Skolelederforeningen, BUPL, FOA og DSR den 19. 

november 2015 haft foretræde for Retsudvalget om problemstillingen. Udvalget var også meget 

lydhør over for problemstillingen og tilkendegav, at de ville gå videre med problemet. 

 

Ombudsmanden har 24. november 2015 i en ny udtalelse præciseret, at det bl.a. er sagligt og rele-

vant at politianmelde børn til politiet, hvis det er nødvendigt for at sikre f.eks. en lærer eller en 

pædagog mulighed for offererstatning. Han udtaler dog også, at han finder det problematisk, at 

det er nødvendigt at politianmelde børn under den kriminelle lavalder.  

 

DLF og BUPL vil fortsat lægge politisk pres på for at få ændret reglerne, så praksis i forhold til at 

dispensere for kravet om politianmeldelse bliver gjort tydelig. 

 

Som hidtil skal alle sager om vold fortsat også anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Udover at an-

meldele hændelsen til Arbejdsskadestyrelsen skal man også søge erstatning hos Erstatningsnæv-

net, da ikke alle ydelser dækkes efter arbejdsskadelovgivningen. Det gælder bl.a. godtgørelse for 

svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste. 

 

Læs også artiklen 'DLF til politikere: Tving os ikke til at politianmelde børn' fra folkeskolen.dk, 

hvor formand for foreningens organisations- og arbejdsmiljøudvalg Thomas Andreasen er inter-

viewet. 

 

Foreningen vil informere, når der forhåbentlig snart kommer brugbare retningslinjer for dispensa-

tionskravet.  
 

 

 
 

Få et overblik over arbejdsmiljøet  
 

 

BAR U&F, som er en del af 3 BAR samarbejdet, har nu gjort det muligt at gemme egne arbejdsmil-

jøoplysninger 

 

Nu kan du gemme de temaer og værktøjer om arbejdsmiljø, som du er særligt interesseret i, på ét 

samlet sted. ”Min side” er en ny funktion på tværs af Branche Arbejdsmiljø Rådenes (3BAR) 

hjemmesider, som gør det lettere at få et overblik over arbejdsmiljøet.  

 

"Min side" er din helt egen overbliksside, og du skal blot oprette en profil med din e-mail og et ko-

deord for at få adgang til din personlige side. 

 

Opret din personlige side her.  

 

 

 

 
 

Ny branchevejledning - Når team trives  
 

 

Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning og Forskning har udgivet hæftet Når team trives. 

Hæftet kan bestilles og hentes online her. Der er ligeledes fremstillet en flyer til uddeling og op-

slag.  

 

 

 

 
 

Haster: Søg forebyggelsespakker inden 

nytår  
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Med den nye finanslov med de massive besparelser på arbejdsmiljøområdet ophører muligheden 

for at søge midler til forskelligt forebyggelsesarbejde på arbejdspladserne. Det er meget vigtigt, at 

ansøgninger indgives i år 2015. Læs mere her.  

 

 

 

 
 

Vandskade? Hold skimmelsvampen væk  
 

 

Indeklimaportalen, som er en hjemmeside, der bl.a. drives af Branchearbejdsmiljørådet for Un-

dervisning & Forskning, har i et tema igen sat fokus på konsekvenserne for helbred og bygninger 

efter vandskader. Ikke at gøre noget er på alle måder den dyreste løsning – det er slet ingen løs-

ning. Læs mere her.  

 

 

 

 
 

Sygefravær - et fælles anliggende?  
 

 

Foreningen får ofte henvendelser om, hvordan man inddrager sygefravær i APV arbejdet. Det er af 

flere årsager ikke let. Sygefravær opleves som privat af medarbejderen, og ledelsen har ofte den 

opfattelse, at det alene er en opgave for dem at tage sig af sygefravær. BAR U&F har været med til 

at sætte fokus på området – bliv meget klogere her.  

 

 

 

 
 

 

 

 

DLF i medierne  
DLF i medierne er en oversigt 

over den medieomtale, Danmarks 

Lærerforening har fået i ugens løb  
 

 

 

 

 
 

 

Hvis du skifter mailadresse, bedes du opdatere den her via "Min Side" på foreningens website. Vælg 

Personlige oplysninger i menuen til venstre, og indtast din nye mailadresse i E-mail-feltet under 

Kontaktoplysninger.  

 

 

 

 

Danmarks Lærerforening  

Vandkunsten 12,  

1467 København K  

Tlf. 33 69 63 00  

Mail: dlf@dlf.org  
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