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Aktuelt om arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentant 2019Arbejdsmiljørepræsentant 2019

Det nye år er for alle arbejdsmiljørepræsentanter et særligt år, hvor den nye fælles hovedorganisation Fagbevægelsens
Hovedorganisation (FH) har iværksat en stor kampagne, der skal sætte fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes store
daglige indsats for et godt arbejdsmiljø. 
 
Kampagnen blev nævnt første gang i december-nummeret af Aktuelt om Arbejdsmiljø, og vi vil hele 2019 følge kampagnen
og sende dig viden og materialer. 
 
Kampagnen blev skudt i gang ved en stor konference i Odense 8. januar, hvor 1640 arbejdsmiljørepræsentanter fra hele
landet havde en god dag, der vekslede mellem oplæg og gruppearbejde. Du kan finde alt materiale fra dagen på denne
hjemmeside.

 

Bliv AMR-meningsdannerBliv AMR-meningsdanner 

Allerede nu kan du få glæde af kampagnen, hvis du gerne vil deltage på en meningsdanneruddannelse. Er du interesseret,
skal du straks læse videre nedenfor, da der er en meget kort tidsfrist for ansøgning.  
 
Hvad er en mini-meningsdanneruddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter?Hvad er en mini-meningsdanneruddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter?  
Mini-meningsdanneruddannelsen er for arbejdsmiljørepræsentanter, som gerne vil være frontløbere i forhold til at forbedre
arbejdsmiljøet (i første omgang) på egen arbejdsplads. Uddannelsen vil give dig inspiration og værktøjer til at sætte
arbejdsmiljøet på dagsordenen, gå i dialog med aktører og engagere kolleger i at forbedre arbejdsmiljøet. Samtidig vil du
indgå i et netværk af ligesindede arbejdsmiljøfrontløbere. 
 
Uddannelsen dannes på tværs af alle organisationer. Der vil derfor være rift om deltagelse. For at komme i betragtning til en
plads, skal du - hvis du kan få fri på nedenstående datoer - skrive en begrundet/motiveret ansøgning.  
 
Kriterier, der skal opfyldes:

Du kan få fri torsdag den 28. februar og fredag den 1. marts til at deltage på 2 dages uddannelse på Konventum i
Helsingør.
Du skal være ledig den 26. marts kl. 8.30-11.00, hvor der er online webinar.
Du skal have fri den 23. april, hvor 3. og sidste kursusdag afvikles kl. 10.00-16.00 centralt i København.

Din ansøgning behøver ikke fylde mere end ½ A4 side. Du bedes beskrive dit AMR-arbejde gennem de seneste to år. Hvad
har dine udfordringer været, og hvilke successer har du opnået? Derudover skal du begrunde, hvorfor vi skal vælge dig. Det
vil være DLF’s arbejdsmiljøteam, som vurderer ansøgningerne.  
 
Du skal ikke betale gebyr for kurset, og DLF betaler din transport. Arbejdsgiver eller kreds skal finansiere dit fravær (fx ved
frikøb gennem AKUT-midler). 
 
Du bedes indsende din ansøgning senest den 1. februar kl. 12.00 
Send ansøgningen til arbejdsmiljøkonsulent Line F. Baadsgaard på mail: lba@dlf.org. Din ansøgning vil blive behandlet
fortroligt. 
 
Du kan læse mere om uddannelsen i bilaget nedenfor.  
 

Øvrige aktiviteter i forbindelse med Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 (AMR19)Øvrige aktiviteter i forbindelse med Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 (AMR19)  

Udover mini-meningsdanneruddannelsen kan du lokalt få glæde af forskellige temamøder. Alle kredse er opfordret til at
indkalde arbejdsmiljørepræsenter til et (eller flere) møde(r) om følgende temaer:

1. AMR og roller, opgaver, tid til arbejdsmiljøarbejdet, kompetencer og uddannelse
2. AMR og psykisk arbejdsmiljø og stress
3 AMR og mobning og seksuel chikane
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3. AMR og mobning og seksuel chikane
4. AMR og konflikter
5. AMR og fysisk nedslidning (ergonomisk arbejdsmiljø)
6. AMR og støj, støv og indeklima
7. AMR og kemiske stoffer og materialer, herunder nanomaterialer
8. AMR og det strategiske arbejdsmiljøarbejde
9. Unge og nyrekruttering af AMR

Du er velkommen til at foreslå din kreds at afholde et halv- eller heldagsmøde.

 

Facebook gruppe for AMR åretFacebook gruppe for AMR året 

AMR-året har også en Facebook-gruppe (AMR Netværk), som du kan tilmelde dig. Gruppen er for alle
arbejdsmiljørepræsentanter i alle FH-organisationer. I gruppen kan man dele viden og erfaringer med hinanden og få
inspiration til sit arbejdsmiljøarbejde. Der sidder en redaktør, som holder øje med, at debatten foregår i en god tone, og
indlæg, som går over stregen, bliver slettet. Det gælder for denne Facebook-gruppe, som det gør for andre, at hvis du ikke
kan sige noget ligeud i den fysiske verden til din chef, kollega eller andre, bør du heller ikke skrive det her.

Klik her for at melde dig ind ’AMR Netværk’ på Facebook. 

 

Arbejdsmiljøprisen 2019Arbejdsmiljøprisen 2019

Har I opnået gode resultater, eller gør I noget særligt for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, kan I indstille jer til
arbejdsmiljøprisen 2019 – Der er kommet en ny frist: 13. februar 2019. 
 
Arbejdsmiljøprisen er en hyldest til det gode arbejdsmiljø, og indsatserne skal være med til at inspirere andre arbejdspladser
til at gøre noget ekstra og få nye idéer indenfor arbejdsmiljøarbejdet. 
 
Arbejdsmiljøprisen 2019 uddeles i følgende kategorier:

Arbejdsulykker
Psykisk arbejdsmiljø
Muskel- og skeletbesvær (ergonomi)
Unge og nyansattes arbejdsmiljø

Prisen uddeles af Arbejdsmiljørådet ved en temadag den 8. april 2019. Du kan læse mere og indstille jer til arbejdsmiljøprisen
her.

 

BFA’s mest læste artikler og downloadede værktøjer i 2018BFA’s mest læste artikler og downloadede værktøjer i 2018

Branche Fællesskab for Arbejdsmiljø (BFA), velfærd og offentlig administration har opgjort besøg på deres hjemmeside for
2018. I alt har der været over 600.000 besøg.

BFA har også opgjort, hvilke artikler der er de mest besøgte. Lidt overraskende er det et emne inden for det fysiske
arbejdsmiljø, der topper listen. Artiklen om at ”forstå dB skalaen på 2 minutter” er den mest læste i 2018, og indrømmet –
den kan også være svært at forstå. Artikler om konflikter på arbejdspladsen fylder godt på listen, idet hele 4 ud af de 10
artikler handler om dette emne. Se hele listen og læs eller genlæs artikler her.

BFA har også opgjort, hvilke værktøjer der er de mest downloadede i 2018. Af de 116.000 materialer, der er hentet fra
hjemmesiden www.arbejdsmiljøweb.dk, er: ”To enkle skemaer til APV-arbejdet” topscoreren. APV behøver ikke at være
svært, og ordet enkel i overskriften, har givet medført mange klik.

 
På andenpladsen har vi en gammel kending som bestseller, nemlig: ”Når klokken ringer”. Dette materiale har været, er og
forbliver længe endnu det bedste værktøj om fysisk arbejdsmiljø på underviserområdet. Se hele listen her. 

 Bilag - Mini-meningsdanneruddanelse for AMR

https://www.facebook.com/groups/amr19netvaerk/?source_id=261599053881378
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