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Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 

Kreds 54 byder dig velkommen til som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant. 

Denne mappe er tænkt som en kort indføring i dit nye arbejde som 
arbejdsmiljørepræsentant, AMR. 

Mappen skal løbende udvikles, så kredsen modtager gerne ideer og forslag, der kan 

forbedre mappen. De kan sendes på mail til 054@dlf.org eller til den 
arbejdsmiljøansvarlige Leif Borregaard Hansen, lbhb@dlf.org  

Uddannelse 

Arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen i en arbejdsmiljøgruppe skal have 
gennemført arbejdsmiljøuddannelsen. 

Arbejdsgiveren skal tilmelde arbejdsmiljøgruppens medlemmer til 
arbejdsmiljøuddannelsen. HR/personale står for uddannelsen. 

Uddannelsen skal være gennemført senest 3 måneder efter, at valget til 
arbejdsmiljøgruppen er foretaget. 

 

 

 

Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 

Arbejdsmiljøgrupperne er meget forskelligt organiseret i Slagelse Kommune; og du 
bør i egen interesse få afklaret, hvem du er arbejdsmiljørepræsentant for. Er det 
”kun” lærere, børnehaveklasseledere, praktikanter, skoleledere og kontorpersonale. 

Eller er også SFO samt pedeller omfattet. HR kontoret kan måske rådgive i sagen. 

På næste side kan du se, hvordan arbejdsmiljøarbejdet er organiseret i Slagelse 

kommune.

mailto:054@dlf.org
mailto:lbhb@dlf.org
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Hvordan er arbejdsmiljøsarbejdet organiseret 
 

 

Sektorudvalg 

m. tillidsvalgte og ledelses 

-udpegede har det 

overordnede ansvar for 

arbejdsmiljøarbejdet på 

skolerne 

 

          

Arbejdsmiljørepræsentanten 

Kredsen 

 

Den arbejdsmiljøansvarlige 

(pt. Leif Borregaard) 

Arbejdsmiljøgruppen 

Arbejdsmiljøleder 

Arbejdsmiljørepræsentant 

MED hovedudvalg 

har det overordnede ansvar for 

arbejdsmiljøarbejdet 

 

Sektorudvalgene er tovholdere 

Arbejdsmiljøgruppen på skolen arbejder med en psykisk og fysisk APV 

herunder sygefravær, den årlige arbejdsmiljødrøftelse og har i øvrigt 

ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet på skolen.  

De har mulighed for at fremsende forslag og spørgsmål til sektorudvalget, 

hvis de vurderer, at opgaven ikke kan løses i det lokale sikkerhedsarbejde. 

Den arbejdsmiljøansvarlige på kredsen holder sig orienteret om hvilke 

problemer, der er på de enkelte skoler. Derfor er en tæt kontakt nødvendig 

begge veje. 
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Arbejdsmiljøgruppen  

Omdrejningspunktet i arbejdsmiljøsarbejdet er arbejdsmiljøgruppen. På Arbejdstilsynets 

hjemmeside www.at.dk findes en lang række oplysninger, arbejdsmiljøgruppen kan have 

glæde af bl.a. Arbejdsmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1181 af 15. okt. 2010: ”Om 

samarbejde om sikkerhed og sundhed”. Heri kan man bl.a. læse om arbejdsmiljøgruppens 

arbejdsopgaver: 

§ 28. Arbejdsgiveren skal træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af de ansattes 

sikkerhed og sundhed og til forebyggelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, herunder 

oplysning, instruktion og oplæring.  

 

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed etableres, 

udvikles og vedligeholdes, således at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen kan løse 

opgaverne på tilfredsstillende måde. Arbejdsgiveren skal herunder sikre, at virksomhedens 

øverste ledelse er repræsenteret i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation.  

 

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sikre, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen kan deltage i 

virksomhedens planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for deres område, 

herunder den årlige arbejdsmiljødrøftelse og i udarbejdelse af virksomhedens 

arbejdspladsvurdering.  

 

Stk. 4. I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal arbejdsgiveren sørge for, at 

arbejdsmiljøorganisationen følger op på alvorlige ulykker, alvorlige forgiftninger eller andre 

sundhedsskader eller tilløb hertil, og når der i øvrigt er særlige forhold, der kræver opfølgning.  

 

Stk. 5. I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation i mindst 2 niveauer skal arbejdsgiveren 

sørge for, at samarbejdet mellem arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøgrupper koordineres, og 

give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen mulighed for at koordinere deres 

samarbejde.  

 

§ 29. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte har mulighed for regelmæssig kontakt med 

den del af arbejdsmiljøorganisationen, som varetager opgaverne inden for deres område.  

 

 

§ 30. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og 

arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen får den tid til rådighed til at varetage 

deres pligter, der er rimelig i forhold til den pågældende virksomheds art og dens 

sikkerheds- og sundhedsmæssige standard.  

 

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen 

mulighed for at erhverve sig den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- 

og sundhedsmæssige spørgsmål.  

 

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles de nødvendige midler til 

rådighed for samarbejdet om sikkerhed og sundhed, og afholder herunder 

udgifterne ved arbejdsmiljørepræsentantens hverv og godtgør tab af indtægt, 

udgifter og indtægtstab i forbindelse med nødvendig deltagelse i uddannelse, jf. 

§§ 34 og 36.  

  

 

http://www.at.dk/
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Hvor er der hjælp at hente? 

Først en selvfølgelighed, og dog optræder problemet ofte på skolerne. Arbejdsmiljøgruppen består 

af to personer – ikke kun af arbejdsmiljørepræsentanten. I er to personer til at drøfte 

problemstillingerne. 

www.dlf.org  har et meget velorganiseret opslagsværk. 

www.at.dk  har alle regler og vejledning samt en meget velfungerende hotline, hvor man på kort 

tid kan få højt kvalificerede svar fra myndigheden på området. Telefon: 70 12 12 88 

www.slagelselærerkreds.dk  har en del henvisninger og oplysninger. Du er altid velkommen til 

at telefonere eller sende en mail, hvis du ønsker at drøfte en problemstilling. 

www.skolekom.dk  Hvis du er oprettet på SkoleKom kan du læse kredsens rimeligt omfattende 

materialeliste for kredsens arbejdsmiljørepræsentanter. 

www.arbejdsmiljoviden.dk  En meget stor samling af materiale. 

www.arbejdsmiljoweb.dk BARénes fælles portal 

www.indeklimaportalen.dk  

Introduktion af nyansatte 

Herunder er en række forslag til materiale, den nyansatte kan have glæde af. Det anbefales, at 

redigere listen i overensstemmelse med det lokale behov. 

Branchevejledningen ”Når klokken ringer” - fil vedlagt. 

”Til uerfarne brugere af faglokaler” - fil vedlagt 

”Professionsideal for Danmarks Lærerforening” - fil vedlagt 

Retningslinje mod stress - fil vedlagt 

Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen- fil vedlagt  

Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden – fil vedlagt 

Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden – fil vedlagt. 

Evt. Håndbog i fælles fodslag udarbejdet på skolen 

Retningslinjer vedtaget på skolen. 

 
 

http://www.dlf.org/
http://www.at.dk/
http://www.slagelselærerkreds.dk/
http://www.skolekom.dk/
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/
http://www.indeklimaportalen.dk/
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Tjekliste ved arbejdsulykke 
Skadelidte: 

Skadedato: 

Skade: 

Skole: 

 

 

 

 

_ Har skadelidte været hos læge/ tandlæge? 

 

_ Er/ har skadelidte været sygemeldt?           Antal dage: 

 

_ Er der via Insubiz sket anmeldelse til arbejdstilsynet? 

 

_ Er der via Insubiz sket anmeldelse til forsikringsselskab/ Slagelse Kommune? 

 

_ Har skadelidte forhørt sig hos eget forsikringsselskab ang. Evt. ulykkesforsikring? 

 

_ Er der sket anmeldelse til politiet (vold og trusler)? 

 

_ Er kopi af anmeldelse indsat i arbejdsskademappen på skolen? 

 

_ Er kopi af anmeldelse udleveret til skadelidte? Husk 1 års frist for kvittering. 

 

_ Har skadelidte modtaget kvittering fra Arbejdsskadestyrelsen? (1 års frist) 

 

_ Hvis skadelidte ikke er medlem af DLF: Kontakt til egen fagforening. 

 

_ Er skadelidte blevet orienteret om DLF´s hjemmeside ang. Arbejdsskader? 

 

_ Er der udfyldt anmeldelsesskema og fuldmagt til DLF? 

 

_ Er kopi af DLF skemaer sendt til kredsen, email: 054@dlf.org 

 

_ Er sagen drøftet i arbejdsmiljøorganisationen? 

 

_ Har arbejdsmiljøgruppen lavet intern undersøgelse af ulykken?  

 

 

Dato  Arbejdsmiljørepræsentant: 

Sagen afsluttet: 
Dato                      

Denne tjekliste skal udfyldes af arbejdsmiljørepræsentanten og opbevares 

sammen med sagen i arbejdsskademappen på skolen.  
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Tjekliste ved arbejdsbetinget lidelse 
Skadelidte: 

Skadedato: 

Skade: 

Skole: 

 

Periode for lidelsens opståen 

 

 

_ Har skadelidte været hos læge/ tandlæge? 

 

_ Har skadelidtes læge/ tandlæge anmeldt lidelsen, som de har pligt til? 

 

_ Er/ har skadelidte været sygemeldt?           Antal dage: 

 

_ Er anmeldelse til forsikringsselskab/ Slagelse Kommune sket via blanket uden at lægen    har 

været involveret? 

 

_ Har skadelidte forhørt sig hos eget forsikringsselskab ang. Evt. ulykkesforsikring? 

 

_ Er kopi af anmeldelse indsat i arbejdsskademappen på skolen? 

 

_ Er kopi af anmeldelse udleveret til skadelidte? Husk 1 års frist for kvittering. 

 

_ Har skadelidte modtaget kvittering fra Arbejdsskadestyrelsen? (1 års frist) 

 

_ Hvis skadelidte ikke er medlem af DLF: Kontakt til egen fagforening. 

 

_ Er skadelidte blevet orienteret om DLF´s hjemmeside ang. Arbejdsskader? 

 

_ Er der udfyldt anmeldelsesskema og fuldmagt til DLF? 

 

_ Er kopi af DLF skemaer sendt til kredsen, email: 054@dlf.org 

 

_ Er sagen drøftet i arbejdsmiljøorganisationen? 

 

_ Har arbejdsmiljøgruppen lavet intern undersøgelse? 

 

 

Dato  Arbejdsmiljørepræsentant: 

Sagen afsluttet: 
Dato                      

Denne tjekliste skal udfyldes af arbejdsmiljørepræsentanten og opbevares 

sammen med sagen i arbejdsskademappen på skolen.  
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Fuldmagt samt anmeldelse til DLF 

Find den nyeste udgave af fuldmagten samt anmeldelsesskema på www.dlf.org se 

under Arbejdsliv/arbejdsmiljoe/arbejdsskader. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dlf.org/
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Arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsopgaver 

 

Ajourføring af lovstof og meddelelser fra relevante myndigheder. 
Deltagelse i møder i arbejdsmiljøgruppen 
Deltagelse i arbejdet med undervisningsmiljøvurderingen 

APV – den fysiske – undersøgelse og opfølgning 
APV – den psykiske – undersøgelse og opfølgning 

Trivselsmåling – undersøgelse og opfølgning 
Deltagelse i LokalMED udvalg 
Deltagelse i bygningssyn                                                           

Deltagelse i rengøringsgennemgang     
Deltagelse i bygningsændringer    = 

Kontakt til kollegaer      
Uforudsete begivenheder (arbejdsulykker, produktvurdering m.m)  
 

 
I både lovgivning og i MED-aftalen står, at der skal gives den fornødne tid til opgaven. 

Det betyder, at du af din opgaveoversigt kan se, hvilke opgaver du skal løse. 
 
Kravet om et systematisk arbejdsmiljøarbejde stiller krav til planlægning af dette. 

En kalender eller et årshjul vil være relevant.  
I 2015 skal du sørge for at følgende temaer bliver sat på dagsordenen i LokalMED: 

- Trivselsundersøgelse i efteråret. På InSlag ser du en nærmere beskrivelse 
- Den årlige lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse. Her skal I f.eks. tale om: 

o  1) Er det foregående års mål nået? Herunder handlingsplanerne fra jeres 

APV 
o  2) Hvad vil I fokusere på i det kommende år.  

o  3) Samarbejdsform og mødeintervaller  
o 4) Mål for det kommende års arbejde.  

 
Den 5.10.2015 afholder Slagelse Kommune arbejdsmiljøkonference.  
Se InSlag for tilmelding. 

 

 

 

 

 

 

Anmeldelse af arbejdsulykker via Insubiz 

Arbejdsulykker anmeldes via det elektroniske system Insubiz. 

Du skal i samarbejde med din skoleleder sørge for, at arbejdsulykken bliver anmeldt.  

DET ER VIGTIGT, at beskrivelsen er dækkende. Spørg i kredsen, hvis du er i tvivl. 


