
Aktuelt om Arbejdsmiljø nr. 4 – Temanummer  
- Genstart arbejdsfællesskaber og kollegial trivsel  

 
Kære arbejdsmiljørepræsentanter 
 
Det seneste år har udfordret alle vores arbejdspladser med konstante forandringer. Smittefrygt, rengøring 
og afspritning, afstand, konstante forandringer med op- og nedlukninger, hjemmearbejde og ændringer i 
måden, vi er sammen på såvel privat som kollegialt, har fyldt og gør det til stadighed mange steder. 
 
Der har meget længe været distance mellem kolleger i det store fællesskab, så der kan være et ’efterslæb’ 
og et behov for at genstarte det kollegiale fællesskab på arbejdspladserne. Vi har ikke kunnet mødes og 
sparre i vores sædvanlige faglige fællesskaber eller fastholde det sociale kit på arbejdspladsen, som er så 
vigtigt for, at vi trives fagligt og socialt. 
 
Selvom corona nu forhåbentlig er på retræte, og vi kan vende tilbage efter sommerferien til en mere rolig 
og forudsigelig hverdag, så er det vigtigt, at vi holder fast i den læring, vi tager med fra corona og genstarter 
vores faglige og sociale fællesskaber.  
 
Vi har udarbejdet en inspirationspjece, som indeholder værktøjer og metoder, som kan sætte jeres dialog 
om kollegiale arbejdsfællesskaber i gang, så I kan handle på de forhold, som er vigtigst for jer. Ingen 
arbejdspladser er ens, så brug det, der giver mening hos jer. Pjecen og trivselstæpper, der findes som bilag, 
kan printes via Arbejdsfællesskaber og trivsel - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org), 
og du finder dem som bilag under ”AOA 4 - juni 2021 – temanummer”. 
 
De overordnede temaer og metoder er: 

• Indflyvning efter corona 

• Værktøjer til TRIO/MED’s interne samarbejde 

• Kortlægning af arbejdspladsens samarbejde og trivsel 

• Trivsel 

• Arbejdsfællesskaber. 
 
Nogle steder kan et socialt arrangement være det vigtigste, mens det andre steder er bedre at starte med 
at genetablere de faglige fællesskaber. Vi har forsøgt at ramme forskellige behov og håber, I i TRIO’en vil 
lade jer inspirere til at få sat fokus på jeres kollegiale trivsel, når det passer ind i jeres dagligdag. 
 
Tak for jeres kæmpe indsats i det forgangne år. Vi ønsker jer en rigtig god sommer! 
 
 
 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/arbejdsfaellesskaber-og-trivsel

