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Konference om at skabe en stressfri hver-

dag  

 

 

Den 28. april afholder blandt andet Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning og Forskning en 

konference, hvor arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere kan få introduktion 

og indspark til at skabe mere trivsel og styrke fokus på kerneopgaven. 

 

Du kan tilmelde dig her.  

 

 

 

 
 

Videoforedrag om psykisk arbejdsmiljø og 

stress  

 

 

Hvis din tid er knap, kan du vælge at høre videoforedrag om forskning i arbejdsmiljø på din com-

puter - når som helst og hvor som helst. Forskningscenter for Arbejdsmiljø har netop lagt oplæg 

ud, hvor 9 forskere holder foredrag om deres forskning på det psykosociale område. Oplæggene 

varer ca. 20 minutter og er også velegnede som udgangspunkt for dialog på arbejdspladsen.  

 

Du kan finde de 9 oplæg her. 

 

Har du kun 7 minutter  

Hvis du har under 10 minutter, kan du finde et oplæg på 7 minutter, hvor seniorforsker Jesper 

Kristiansen oplyser dig om kendte forhold, der kan føre til stress på jobbet. 

 

Oplægget ligger her.  

 

 

 

 
 

Vold som tema  
 

 

Mens vi venter på Justitsministeriets vejledning i forhold til, hvornår der er krav om politianmel-

delse af vold, og hvornår der kan dispenseres derfra, kan du læse seneste nummer af Folkeskolen, 

nr. 04, hvor temaet er vold. 

 

Det fremgår bl.a., at Arbejdstilsynets særlige tilsyn på skolerne i 2. halvår 2015 har medført 42 på-
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bud, hvoraf 21 handler om vold.  

 

Overvej derfor at give din skoles voldspolitik et servicetjek f.eks. i forhold til, om I har foretaget ri-

sikovurdering af alle relevante forhold og situationer.  

 

Du kan hente inspiration og hjælp på DLF's hjemmeside. Du kan også med fordel anvende værktø-

jet: ”Giv volden en skalle”, som er udviklet til forebyggelsespakken: ”En skole uden vold og trus-

ler”. Værktøjet findes her.  
 

 

 
 

Risikovurdering - en hjælp til at forebygge 

arbejdsskader  

 

 

For nylig fik foreningen indberettet en arbejdsskade, hvor en lærer i en 2. klasse havde en aggres-

siv, truende og voldelig elev. Eleven havde en diagnose, men havde gået på skolen siden 0. klasse. 

 

Eleven var ofte voldelig og slog læreren og de andre elever. Læreren udtrykte sin bekymring via 

klasseloggen og bad ledelsen om sparring; men intet skete. Der var dagligt episoder, og elevens 

forældre gav læreren ret i, at situationen var uholdbar. Eleven var til fare for sig selv og andre. 

 

Klassens forældre kom på banen og skrev i klasseloggen, at de var bekymrede over, hvor farlig ele-

ven var. Læreren skrev igen til ledelsen og beskrev flere voldelige episoder i klassen; blandt andet 

havde eleven skubbet hende ned ad en trappe. 

 

På medlemmets anmodning blev der holdt møde med ledelsen, hvor lærer og TR var til stede. Læ-

reren fortalte om sin magtesløshed og om stress og dårlig søvn pga. arbejdspresset med eleven. 

Læreren bad om kvalificeret støtte på 25 timer om ugen, men fik bevilget en støtteperson, som 

kom nogle timer hver dag. 

 

Støttepersonen var ikke faguddannet og talte dårligt dansk. Problemet blev langtfra løst, og lære-

ren blev sygemeldt og afskediget. 

 

Foreningen varetager pt. lærerens interesse og kører sagen ved Arbejdsskadestyrelsen i forhold til 

anerkendelse som arbejdsskade og hos en advokat i forhold til arbejdsgiveransvar og arbejdsmiljø-

lov. 

 

Denne historie bringes, for at du kan reflektere over, om I hos jer har gjort, hvad I kan for at und-

gå, at hændelser bliver til arbejdsskader. 

 

Som AMR er du med til at sikre, at der bliver gennemført en skriftlig APV på din arbejdsplads. Det 

betyder blandt andet, at du og din leder sammen ser på forhold, som kan udgøre et arbejdsmiljø-

problem, fordi der er risiko for fare i form af uheld, trusler etc. f.eks. i en undervisningssituation. 

Opdager I dette, skal I lave en handleplan for forebyggelse og håndtering. Overvej for eksempel, 

hvordan I ville have forebygget og handlet, hvis ovenstående case var sket hos jer.  

 

 

 

 
 

FTF-undersøgelsen af arbejdsmiljørepræ-
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sentanternes vilkår  
 

Den 2. februar modtog du et link til en FTF-undersøgelse. 

 

Undersøgelsen er pt. godt i gang, og vi kan klappe os selv på skulderen med en foreløbig god svar-

procent på 62 for lærere, hvorimod de andre faggruppers svarprocent er lige over 50. 

 

Hvis du endnu ikke har svaret, opfordres du til at deltage, således at de data, som DLF og FTF an-

vender til at få styrket AMR's vilkår, er baseret på en høj svarprocent, som gør data valide. 

 

Du bedes svare inden den 11. marts via det tilsendte link fra FTF. 

 

 

 

 
 

Nyt fra Arbejdstilsynet  
 

 

Få endnu et overblik over arbejdsmiljøet på AT's hjemmeside 

I december-nyhedsbrevet hørte du om, hvordan du kan gemme temaer og værktøjer om arbejds-

miljø på BAR U&F's hjemmeside. Nu kan du også på Arbejdstilsynets hjemmeside oprette din 

egen side, hvor du gemmer de AT- og BAR-vejledninger, som er mest relevante for dig.  

 

Arbejdstilsynets besøgsrapporter kommer ikke længere på papir 

Hvis din arbejdsplads får tilsynsbesøg af Arbejdstilsynet efter den 16. marts, vil I efterfølgende 

modtage besøgsrapporten digitalt i virksomhedens e-boks. Det betyder, at I ikke længere modta-

ger den papirblanket, som den tilsynsførende hidtil har afleveret som afslutning på sit besøg.  

 

 

 

 
 

 

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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