
Aktuelt om Arbejdsmiljø nr. 3 - juni 2019 

 
Aktuelt om arbejdsmiljø (AoA) udkommer 4-6 gange årligt og har til formål at holde dig opdateret på nye 
materialer eller nyttig viden i forhold til at varetage din AMR-funktion. Betragt derfor nyhedsbrevet som 
inspiration og et sted, hvor viden er, når du har brug for den. Du kan finde de seneste udgaver af Aktuelt 
om Arbejdsmiljø i vidensbanken på DLF InSite. 
 

Tilmelding til AMR-introkurserne 

Er du nyvalgt AMR, og har du husket at tilmelde dig DLF’s 2-dages introkursus? Du kan tilmelde dig via ’Min 
side’ og dette link. Giv kredsen besked, når du har tilmeldt dig – de kan ligeledes være behjælpelige med 
tilmelding. 
 
Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter – valgt første gang ved sidste valg – eller 
arbejdsmiljørepræsentanter, som har været AMR i op til 2 år, men som ikke tidligere har været på 
introkursus. Kurset skal bl.a. give viden om specifikke arbejdsmiljøemner for undervisningsarbejdspladser 
og kompetencer vedr. anvendelse af metoder og værktøjer til fremme af trivsel og forebyggelse af dårligt 
fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 
 

Søg om 10.000 kroner til en arbejdspladsaktivitet om mental 
sundhed 

Via FH er DLF med i et partnerskab, som bl.a. består af myndigheder, arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer, der har fælles interesse i at fremme mental sundhed på arbejdspladsen. 
Partnerskabet ledes af Sundheds- og Ældreministeriet og er i 2018-2021 finansieret på finansloven.  
 
Du kan få gavn af partnerskabet på flere måder: 

 Du kan søge om 10.000 kr. til en event på din arbejdsplads på WHO’s Mental Health Day 10. oktober. 
Det kan fx være et foredrag, en workshop eller en udflugt, der bidrager til læring og samtale om mental 
sundhed i arbejdslivet. Pengene doneres fra Fonden Velliv (se mere nedenfor).  

 Du kan besøge hjemmesiden: www.mentalsundhed.dk, hvor der er metoder og redskaber til at tale 
omtrivsel på arbejdspladsen  

 Du kan lytte til podcasts om mental sundhed med forskerne Malene Friis Andersen og Jesper Kristensen 
fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) https://mentalsundhed.dk/podcast. 
 

Du kan søge om tilskud fra Fonden Velliv i perioden fra 1. juni til 1. september 2019. På Vellivs hjemmeside 
kan du få inspiration til mulige arbejdspladsaktiviteter. I alt er der afsat penge til 500 arbejdspladser. 
Ansøgningsskemaet finder du her. 

Gode råd til at holde kontakten med syge medarbejdere  

Hvis du har brug for inspiration til, hvordan man holder en god kontakt med en sygemeldt medarbejder, 
kan du se Arbejdstilsynets to nye videoer med gode råd. Videoerne giver inspiration til, hvordan man kan 

http://dlfinsite.dlf.org/arbejdsmiljoe
https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&topmenuid=5&titleid=599
http://www.mentalsundhed.dk/
https://mentalsundhed.dk/podcast
https://www.danmarksmentalesundhedsdag.dk/jeres-egen-idé/
https://form.dcrgraphs.net/DynamicForm.html?id=57ab5839-68ff-4320-bbdc-f30bfe38c522&css=https://vellivforeningen.ecmfond.dk/ex_custom/css/DCRFormCustom.css


vise støtte og give udtryk for, at arbejdspladsen gerne vil have medarbejderen tilbage, når vedkommende 
er klar til det. Videoerne er beregnet til at vejlede arbejdsgiver i, hvordan man fastholder en sygemeldt 
medarbejder; men de gode råd kan være nyttige at kende for alle på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet har 
oprettet ’fastholdelse og sygefravær’ som tema på hjemmesiden, hvor du også kan se de to videoer.  

 

AMR frontløber/mini-meningsdanner 

I foråret er der i forbindelse med AMR-året i FH afholdt en mini-meningsdanneruddannelse. FH gentager nu 
successen – blot under navnet ’Frontløberuddannelse i arbejdsmiljø’. 
  
Uddannelsens formål er at give deltagerne værktøjer til at identificere lokale arbejdsmiljøudfordringer, som 
kollegerne mærker i hverdagen samt værktøjer til at handle på udfordringerne sammen med kolleger og 
ledelse. Uddannelsen har fokus på at træne deltagerne i at være strategiske, når de involverer forskellige 
aktører på arbejdspladsen og skaber handlefællesskab om arbejdsmiljøet. 
  
Er du interesseret, skal du læse videre nedenfor og bemærke dig tidsfristen for ansøgning. 
 

Hvad er en frontløberuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter? 
Uddannelsen er for arbejdsmiljørepræsentanter, som gerne vil være frontløbere i forbindelse med at 
forbedre arbejdsmiljøet 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 FH-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. 
 

Modul 1: 1.oktober kl 10 – 2.oktober kl 16 
Træning i værktøjer til at engagere og skabe 
forandringer 

Todages internat på Konventum, 
Helsingør (en overnatning) 

Modul 2: 11. nov kl 9-16 
Midtvejswebinar – online sparring og hjælp til 
konkrete værktøjer 

Onlinemodul  

Modul 3: 25.nov kl 10-16 
Opsamling om erfaringer og resultater, 
introduktion til enkelte nye værktøjer og videre 
proces. 

Enkel opsamlingsdag på Severin 
Kursuscenter, Middelfart 
 

 
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? Hvilke successer har du opnået - og hvordan? Og 
naturligvis - hvorfor skal vi vælge dig? Det vil være DLF’s arbejdsmiljøteam, som vurderer ansøgningerne.  
 
Du skal ikke betale gebyr for kurset. Det betaler Danmarks Lærerforening. DLF betaler ligeledes din 
transport. Arbejdsgiver eller kreds skal finansiere dit fravær (fx ved frikøb gennem AKUT-midler). 
 
Du bedes indsende din ansøgning senest fredag den 16. august kl. 12.00 til arbejdsmiljøkonsulent Line F. 
Baadsgaard på lba@dlf.org. Din ansøgning vil blive behandlet fortroligt. 

https://amid.dk/viden-og-forebyggelse/fastholdelse/hvad-kan-i-goere/hvad-kan-lederen-goere/saa-lidt-skal-der-til/
mailto:lba@dlf.org


  
Du kan læse mere om uddannelsen og programmet i bilaget nedenfor.  
 

God modtagelse af nye kolleger 

Vi har tidligere reklameret for denne guide, som vi har udviklet i samarbejde med BFA. Og nu hvor det nye 
skoleår nærmer sig, er den aktuel at bringe frem igen. Guiden handler om, hvordan I tilrettelægger en god 
modtagelse og derved sikrer, at den nyansatte bliver integreret både fagligt og socialt og oplever et godt 
arbejdsmiljø. Det er en fælles opgave for alle på arbejdspladsen at medvirke til, at den nye kollega kommer 
godt fra start. 
 
Den gode modtagelse kan ses som et forløb i 4 faser, og der er udarbejdet en tjekliste, som I kan tilpasse 
efter arbejdspladsens struktur og relevans. 

 
 
Det er ikke nødvendigvis arbejdsmiljøgruppen, der skal udforme tjeklisten, men den kan indgå som et 
element i rammen for den gode modtagelse, som arbejdsmiljøgruppen bidrager til. 
 

Dialogspil om lærernes arbejdsliv – nu med introvideo 

Du kan se en kort intro til spillet her og finde spillet i webudgaven her. Kredsen har fået udleveret fysiske 
spil til udlevering til alle folkeskoler. 
 
I AOA nr. 6 – december 2018 fortalte vi om foreningens nyudviklede dialogspil om arbejdsmiljø udarbejdet 
på baggrund af rapporten ”Lærerarbejdsliv 2017”. Spillet er målrettet til lærerne og indeholder spørgsmål 
til de 12 temaer, som rapportens konklusioner peger på som de vigtigste for et godt lærerarbejdsliv. 
 
De 12 temaer er fordelt på 3 niveauer: 

 Kerneopgaven: Inklusion, skole/hjem samarbejde, faglighed og almen dannelse 

 Praktiske rammevilkår: Dokumentation, tid til forberedelse, frihed i metode, fleksibilitet i 
planlægningen 

 Kontekstuelle rammevilkår: Lederens rolle, tillid og anerkendelse, arbejdsro, kollegialt samarbejde. 
 
Flere har nu anvendt spillet, og du kan høre bud fra TR og AMR på deres vurdering af anvendelsen af spillet 
på vores hjemmeside via nogle små filmklip. 
 
Et forslag kan være at starte det nye skoleår op med at sætte fokus på temaerne kollegialt samarbejde eller 
skole/hjem-samarbejdet, nu hvor AULA (den nye kommunikationsplatform) træder i kraft. 
 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/god-modtagekultur/modtagelse-grundskole
https://www.godtpsykiskarbejdsmiljo.dk/arbejdsmiljoarbejdet/god-modtagelse/tidslinje-og-tjekliste
https://www.youtube.com/watch?v=9ZVdxcWfJBY
http://webapp.dlf.org/dialogspil/
http://dlfinsite.dlf.org/arbejdsmiljoe?item=79388
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/dialogspil-om-laererarbejdslivet


Forskningsprojektet: ”Chikane, trusler og vold mod 
undervisere i Folkeskolen” 

I øjeblikket (fra 2018-2021) gennemfører Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning og Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø et forskningsprojekt om vold og trusler i skolen.  
Forskningsprojektet har fået støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden, eftersom tal fra Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø har vist en stigning i andelen af lærere, som har været udsat for vold og 
trusler. 
 
Viden fra forskningsprojektet skal anvendes til at undersøge konsekvenser for arbejdsmiljøet og individets 
mentale helbred og engagement i arbejdet samt identificere risici og beskyttende faktorer. Resultaterne 
skal bruges til at udarbejde vejledninger til, hvordan skolerne kan sætte ind med forebyggelse.  
 
Forskningsprojektet er en længdeundersøgelse. Nedenfor ser du - i meget kort form - resultaterne fra den 
første spørgeskemaundersøgelse, som gentages i 2019/20: 

 21 % af underviserne oplevede mindst en gang månedligt at blive udsat for trusler. De hyppigste 
eksempler er: 

o 15 % har oplevet at blive råbt ad/skældt ud på truende facon 
o 7,7 % har oplevet at blive truet med genstand (fx saks, pegepind, blyant) 
o 5,4 % at blive truet med bank 

 15 % af underviserne oplevede mindst en gang månedligt at blive udsat for vold. De hyppigste 
eksempler er:  

o 9 % har oplevet at blive slået 
o Omkring 7 % har oplevet at blive skubbet til, revet/kradset/nappet, få kastet en genstand efter 

sig og at blive sparket 
 
Vold og trusler forekommer hyppigst fra elever i indskolingen (40 %) og mindst fra elever i udskolingen (9,8 
%). Episoderne opstår bl.a. typisk ved skift fra frikvarter eller om eftermiddagen. Og sidst men ikke mindst 
opstår episoder typisk, når der stilles krav til eleverne, som de ikke kan honorere.  
 
Næste trin i forskningen er at besøge skoler som har et højt forebyggelsesniveau for at kunne 
videreformidle gode erfaringer fra disse. Du kan læse mere om forskningsprojektet her. 
 

Inspirationsguider til arbejdet med at forebygge vold 
Der er trist, at der næsten altid er nyheder om vold eller voldsmateriale i AOA, fordi det viser emnets 
aktualitet – men det er gunstigt, at vi altid kan vise vej til materiale, som kan hjælpe dig med at forebygge 
og håndtere voldsomme episoder uanset, om I på arbejdspladsen er godt eller mindre godt i gang; alt efter 
hvor ofte I oplever trusler eller vold. 
 
På BFA Velfærd og Administrations hjemmeside finder du 6 nye guider, som kan bruges til en gennemgang 
af det voldsforebyggelsesarbejde, som I allerede udfører og inspiration til noget, I kan overveje at gøre.  

AMR-året 2019 – stormøde: Reservér dato 12. dec  

FH afholder stormøde for AMR i Odense 12. december 2019 kl. 10.00 – 16.00. Stormødet afrunder 
kampagneåret. Nærmere info følger, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu. Til 

http://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2018/ny-undersoegelse-om-elevers-negative-adfaerd-overfor-undervisere-i-folkeskoler
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/seks-guider-om-vold?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=0514fc2d4d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_17_06_51&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-0514fc2d4d-20406573&ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_4_17_2019_8_52)&mc_cid=0514fc2d4d&mc_eid=1848c1e670


opstartskonferencen på AMR-året deltog ca. 1.500 arbejdsmiljøfolk. Du kan følge med i aktiviteter mv. i 
relation til AMR-året 2019 på FH’s hjemmeside. 
 

Rigtig god sommerferie, og tak for dit store 
arbejdsmiljøarbejde i det forgangne skoleår 

  

https://fho.dk/amr2019/


Bilag 

 

Sagsnr.  
Vores ref. NMK 
17. juni 2019 

Frontløberuddannelse i arbejdsmiljø 
- Skab fællesskab om arbejdsmiljø på arbejdspladsen 

Indledning 

I foråret 2019 afholdt vi med succes en uddannelse for AMR’er, der skulle give AMR’erne redskaber og 

motivation til at skabe sammenhold og følgeskab om konkrete forbedringer af arbejdsmiljøet på 
arbejdspladsen. 

 

Netop at skabe opbakning og handlefællesskab blandt kollegerne omkring arbejdsmiljøarbejdet er en af de 
største udfordringer, som AMR’er udtrykker ved de mange temamøder, vi gennem kampagnen har afholdt.  

Udtalelser fra tidligere kursusdeltagere 

”Det [uddannelsen Red.] har givet mig redskaber til at starte et projekt, hvor vi arbejder på at højne 
arbejdsglæden i min organisation. Vi begynder så småt at få positive tilbagemeldinger på, at det virker. Jeg 
har derudover været i HMU og fortælle om projektet og er blevet kontaktet af vores fagdirektør, der gerne 
vil have min hjælp til at opstarte et lignende projekt andensteds i kommunen. Dette havde ikke kunnet lade 

sig gøre uden kurset og den bevidsthed, som det skabt i mig - omkring at inddrage andre”. 
- Udtalelse fra kursusdeltager 

 

”Jeg har fået redskaber både til at få ledelsens og medarbejdernes opmærksomhed, og det har jeg i 
væsentlig grad manglet tidligere”. 

- Udtalelse fra kursusdeltager 

Uddannelsens formål 

Uddannelsen giver deltagerne værktøjer til at identificere lokale arbejdsmiljøudfordringer på arbejdspladsen, 

som kollegerne mærker i hverdagen, og værktøjer til at handle på udfordringerne sammen med kolleger og 
ledelse. Uddannelsen har fokus på at træne deltagerne i at være strategiske ift. deres måde at involvere 

forskellige aktører på arbejdspladsen og skabe handlefællesskab om arbejdsmiljøet. 

  



Uddannelsens opbygning 

Uddannelsen består af tre moduler, som er spredt over ca. 1½ - to måneder og vil blive afholdt i og omkring 

oktober 2019. Forslag til konkrete dage vil blive præsenteret på styregruppemødet den 11. juni. 

 

Modul 1: 1.oktober kl 10 – 2.oktober kl 16 

Træning i værktøjer til at engagere og skabe 

forandringer 

Todages internat på Konventum (en 

overnatning) 

Modul 2: 11. nov kl 9-16 

Midtvejswebinar – online sparring og hjælp til 
konkrete værktøjer 

Onlinemodul  

Modul 3: 25. nov kl 10-16 

Opsamling om erfaringer og resultater, introduktion 
til enkelte nye værktøjer og videre proces. 

Enkel opsamlingsdag på Severin 

Kursuscenter, Middelfart 
 

 

Pris og kursusnummer 

 

Pris for forplejning og ophold  2750,- 

Pris Undervisning 3200,- 

Transport og daglønstab Betales af egen medlemsorganisation 

Kursusnr 5163-19-00-95 
 

Uddannelsens læringsmål (fra pilotforløb foråret 2019) 

 

Læringsmål for modul 1: 
 

 Deltagerne oplever, at de er en del af et motiverende fællesskab, hvor man kan hjælpe og bakke 

hinanden op 

 Deltagerne har et overblik over de 5 organiseringsopgaver 

 Deltagerne har valgt en konkret arbejdsmiljømæssig sag på deres arbejdsplads, som de gerne vil 

arbejde med på og imellem modulerne 

 Deltagerne er motiverede for at lytte til og involvere deres kolleger i den konkrete sag 

 Deltagerne har en foreløbig strategisk forståelse af, hvad der skal til for at vinde sagen og nogle 

konkrete idéer til, hvad de skal gøre 

 Deltagerne har kendskab til værktøjerne: Coaching, lytterunde, 1:1, kortlægning, kriterier for en god 

sag og et godt mål, problemanalyse, strategiske aktiviteter 

 
Læringsmål for modul 2: 

 

 Deltagerne oplever at have reflekteret over deres erfaring med at bruge et eller flere værktøjer til at 

involvere kolleger, så de har bedre forudsætninger for at bruge dem i fremtiden. 

 Deltagerne oplever opbakning og sparring på det, der er svært 

 Deltagerne bliver inspirerede og håbefulde af at høre om hinandens handlinger 

 Deltagerne har en konkret plan for mindst én ting, de skal gøre inden modul 3 

Læringsmål for modul 3: 

 
 Deltagerne har en udviklet plan for, hvordan de når det mål, de har sat sig inden udgangen af 2019. 

 Deltagerne forpligter sig på, hvordan de konkret vil støtte hinanden med deres fortsatte arbejde 

 Deltagerne har kendskab til enkelte nye konkrete værktøjer, der kan hjælpe dem i deres 

udfordringer 


