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Velkommen tilbage efter en forhåbentlig god sommerferie. Dette nummer af AOA har fokus 
på temaer, der kan være med til at understøtte den gode start på et nyt skoleår.  

Hvis du er nyvalgt AMR, skal du være opmærksom på, at DLF udbyder 2-dages introkurser. 
Har du fået tilmeldt dig? Hvis ikke, så skynd dig at få hjælp til det i kredsen.  

  

Pjece med gode råd til at hjælpe nyansatte godt i gang med arbejdet 

DLF har sammen med Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Admi-
nistration i 2016 udarbejdet en pjece, som giver gode råd til, hvordan man tager imod nye 
kolleger, så de får en god start og gerne vil blive på skolen.  

Pjecen indeholder et eksempel på et godt introforløb og en tjekliste, som kan være med til 
at minde jer om alle de opmærksomhedsfelter, der eksisterer. Det handler f.eks. om at ud-
pege en kontaktperson/mentor, få talt om faglige rammer og retning for arbejdet samt om 
at få formidlet vaner og kulturer, så jeres nye kollega både fagligt og socialt føler sig taget 
godt imod.  

Pjecen nævner også praktiske ting som IT vejledning, e-mail, udlevering af nøgler, informa-
tion om skolens årshjul, teamorganisering og meget, meget mere. Glem heller ikke informa-
tion om forberedelsestid, forældresamarbejde, kendskab til regler såvel formelle som ufor-
melle.  

Det er som AMR ikke dit ansvar alene at sikre en god modtagekultur på skolen. Fra kredsen 
får TR et velkomstmateriale, som består af et samtaleark med en vejledning til forhold, som 
det er godt at tale med den nye kollega om. Men hvis du læser pjecen, kan du være med til 
at sikre, at modtagelsen koordineres og hænger sammen, så dine nye kolleger får et positivt 
indtryk af skolens arbejdsmiljø og trivsel. 

Du kan downloade pjecen her. 

  

Hold bedre møder 

Du kender det sikkert: Du er indkaldt til endnu et møde – ingen ved helt, hvad de skal på 
mødet, måske er der ikke kommet dagsorden ud. Om der skal besluttes noget nyt, eller I 
blot skal orienteres, er uvist. Særligt i begyndelsen af et skoleår kan det føles som om, at det 
ene møde sluger det andet, og ind imellem går man fra møder mere frustreret, end da man 
kom – for hvad var formålet?  

 

https://dlfinsite.dlf.org/searchresult/searchresult/list?index=Infobase&originalQuery=Aktuelt%20om%20arbejdsmilj%C3%B8&fuzziness=0&sort=Score&q=((RefineTags%20CONTAINS%20(%22xbegintagxAktuelt%20om%20arbejdsmilj%C3%B8xendtagx%22)))
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/god-modtagekultur/modtagelse-grundskole


Den svenske arbejdsmiljøinstitution ”Sunt Arbetsliv” har udviklet it-værktøjet Bättre Möten 
(bedre møder), som bl.a. sætter fokus på klare rammer og forventninger til møderne. Du 
kan læse mere her og få tips til gode møder både for mødeleder og mødedeltagere. 

  

6 skridt til bedre stemning på jobbet 

God stemning på arbejdspladsen betyder meget – også for sygefraværet. Et canadisk studie 
viser, at alene ved at sætte fokus på omgangsformen og adfærden overfor hinanden kunne 
man reducere sygefraværet med en tredjedel.  

Men det er ikke nok at have overordnede værdier som ’venlighed’ og ’respekt’ – værdierne 
skal gøres til konkrete handlinger. Den svenske stressforsker, Dan Hasson, giver 6 gode råd 
til, hvordan det kan gribes an.  

Et eksempel på at omsætte værdier til handling kan være: At ’være søde mod hinanden’ er 
en god værdi, men ikke i sig selv adfærds- eller handlingsrettet. Men at hente kaffe til en 
travl kollega er en venlig handling. Det kan altså være de små handlinger i hverdagen, som 
giver effekt og ikke nødvendigvis de lange, beskrivende værdigrundlag i sig selv. 

  

Sæt dit præg på god praksis for medarbejderinddragelse ved ny digitalisering 

Som AMR kender du muligvis allerede de gode og brugbare materialer udarbejdet af BFA 
(BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø, Velfærd og Offentlig administration) om fysisk og psy-
kisk arbejdsmiljø. Nu får du muligheden for at give dine erfaringer og input til et nyt materi-
ale om medarbejderinddragelse ved digitalisering. 

Rapporten ”Lærerarbejdsliv 2017” viser, at dokumentation ofte kan opleves som et styrings-
redskab., man er underlagt. I skolen kan de digitale løsninger fx være en læringsplatform, 
der indeholder elevplaner, læreplaner mm., og der kan være andre evalueringsværktøjer og 
testredskaber i forskellige it-systemer. Kravet til dokumentation er stigende, og det kan op-
leves som manglende tillid til lærerenes arbejde fremfor et meningsfuldt fagligt værktøj. 
Derfor spiller medarbejderne en afgørende rolle i en succesfuld udvikling og implemente-
ring af nye digitale løsninger, som ofte påvirker medarbejdernes arbejdsopgaver og ar-
bejdsmiljø – positivt eller negativt. Derfor er der brug for jeres input. 

BFA gennemfører en række interviews i fokusgrupper, hvor der skal indhentes erfaringer fra 
ledere, TR og AMR på skoler, i dagtilbud eller ældreplejen med implementering af nye digi-
tale løsninger og om, hvordan medarbejderinddragelsen er foregået og med fordel kan fo-
regå. 

Fokusgrupperne forventes at bestå af 8-10 deltagere og bliver afholdt i København i sep-
tember. 

Du kan læse mere her og tilmelde dig allerede nu.  

  

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/nyt/nyheder/2018/marts/19_hold-bedre-moder
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/nyt/nyheder/2018/maj/05_6-skridt-til-bedre-stemning-paa-jobbet
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/forandringer/fokusgruppe-digitalisering?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=e55e65eefa-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_02_09_04&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-e55e65eefa-20444229


Sorg/kriseplan for medarbejderne 

Næsten alle folkeskoler har en 
sorg/krisehandleplan for eleverne, men 
hvad gør man, når en kollega bliver 
ramt?  

Hvem kontakter I, hvis en kollega eller 
medarbejder falder om eller kommer al-
vorligt til skade på arbejdspladsen? Er 
der en kontaktperson for hver ansatte 
på arbejdspladsen? Nogle steder arbej-
der man med et begreb kaldet ”ICE” (In 
Case of Emergency), og skolens kontor opbevarer en ICE-liste over, hvem man 
ønsker, der skal kontaktes, hvis uheldet er ude. Det er altid nemmere at handle 
forebyggende i sådanne situationer og tage emnerne op i ”fredstid”. 

Sorg i forbindelse med dødsfald er en stressfaktor, der både kan udløse psykisk 
og fysisk sygdom. Ligesom et godt socialt netværk kan være en vigtig støtte, 
kan arbejdspladsen også være med til at hjælpe den sorgramte tilbage til en al-
mindelig hverdag. Men mange arbejdspladser har ikke en sorgpolitik.  

Du kan her få 7 gode råd til at tage imod en medarbejder/kollega i sorg på 
grund af dødsfald: 

  

1. Lav – i god tid – en sorgpolitik 

Skriv ned, hvem der gør hvad, og hvornår de gør det. Overvej også, hvad jeres arbejdsplads 
kan tilbyde den sørgende. Medarbejderen kan have brug for at gå ned i tid og få færre eller 
andre opgaver i en periode. Tænk også over, om I kan tilbyde sorgorlov.  
 
2. Tag hurtigt kontakt til medarbejderen 

I den første kontakt skal der ikke lægges store planer, men det er vigtigt at vise forståelse og 
fortælle, at I er der.  
 
3. Tal om, hvordan medarbejderen gerne vil starte op 

Inden medarbejderen starter op, bør man have en opstartssamtale. Spørg ind til, om med-
arbejderen gerne vil hurtigt tilbage til de samme opgaver, eller om vedkommende har brug 
for ro i en periode. Det kan være meget individuelt, hvad man som sørgende har brug for. 
Hvis medarbejderen har brug for at gå ned i tid, kan det være en god idé, at vedkommende 
møder senere ind. Det kan ofte være vanskeligt at gå tidligt, hvis man kan se, at kollegerne 
er pressede og får nye arbejdsopgaver.  
 
4. Informer kollegerne 

Inden medarbejderen starter op igen, kan lederen – eller medarbejdere selv – sende en mail 
ud til kollegerne, der kort informerer om situationen. Eksempelvis om personen har lyst til 

  

• 50-55.000 mennesker dør om året i Danmark 
• 4 mennesker efterlades i gennemsnit i sorg for hvert 

dødsfald. 
• 4 ud af 10 voksne efterladte har været sygemeldt 

efter et dødsfald. 
• 3,4 milliarder kroner koster det, at vi ikke er bedre 

til at spotte, forebygge og behandle sorg hos de ef-
terladte. 

           Kilde: Det Nationale Sorgcenter 

https://bornungesorg.dk/om-forskningscentret/


at tale om sorgen eller ej. Nogle har brug for at pakke sorgen væk og have et frirum på ar-
bejdet. Andre har brug for, at der bliver spurgt ind til den afdøde. 
 
5. Bryd tabuet 

Med mindre medarbejderen har frabedt sig det, så spørg respektfuldt ind: Hvordan har du 
det? Fortæl, at du er ked af, at vedkommende har mistet. Men accepter også hvis den sør-
gende sætter en grænse og ikke har lyst til at tale om det nu.  

6. Den sørgendes behov kan ændre sig 

Måske har medarbejderen ikke lyst til at tale om sorgen lige, når vedkommende vender tilbage. Men derfor 
kan vedkommende godt have behov for at tale om det noget tid efter.  

7. Sorg tager tid  

Det kan være en god idé at holde opfølgende samtaler, hvor man spørger ind til, om noget har ændret sig for 
medarbejderen. Kig på den enkeltes situation og brug det som rettesnor, når I sammen aftaler hvornår og 
hvor hyppigt, der skal følges op. De fleste sørgende vil selv være i stand til at sætte grænser og sige, hvad de 
har behov for. 

 
Kilde: Magasinet Arbejdsmiljø: No 2, 2018 

 


