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Nyhedsbrev til AMR’ere i kreds 80

Kære arbejdsmiljørepræsentanter
Vi håber, at I har haft en god efterårsferie, hvor batterierne er blevet ladet godt op igen. Med dette
nyhedsbrev får I et par vigtige oplysninger om Lærerkredsens aktiviteter på arbejdsmiljøområdet.

TRIO-dag
Hvert år afholder Lærerkredsen en TR- og AMR-dag på Gl. Avernæs. Sidste år var skoleledere
inviteret med til formiddagens oplæg om ”Tidsstrukturer og grundrytmer” ved lektor Henrik L.
Lund fra RUC. I år er skolelederne inviteret med hele dagen, så derfor har onsdag d. 14. november
2018 fået navnet ”TRIO-dag”. I år får vi besøg af to konsulenter fra DLF, der holder oplæg om
”Vold, trusler og magtanvendelse” og undersøgelsen ”Lærerarbejdsliv 2017 - betydende faktorer
for lærernes arbejdsliv”.
Vi glæder os til at se jer. Invitation til TRIO-dagen er vedlagt som bilag til dette nyhedsbrev.

Formøde for nye AMR
Danmarks Lærerforening har ændret på introkurset for nyvalgte AMR´er. Tidligere blev introkurset
afholdt på en enkelt dag, hvor Lærerkredsens arbejdsmiljøansvarlige kunne deltage og være med.
Nu bliver introkurset afholdt over to dage. I DLF har man besluttet, at Lærerkredsene forud for
introkurset indkalder de nye arbejdsmiljørepræsentanter til en gennemgang af de lokale forhold,
såsom Lærerkredsens og de kommunale politikker samt MED-aftalen. Netop fordi Lærerkredsenes
arbejdsmiljøansvarlige ikke længere deltager på introkurset.
Formødet har til formål at etablere et tæt samarbejde med de nye arbejdsmiljørepræsentanter og få
aftalt gensidige forventninger til arbejdsmiljøsamarbejdet. I DLF Kreds 80 har vi besluttet at
invitere de AMR´er der har virket i under 2 år med til formødet. Uanset om de er tilmeldt
introkurset i DLF. Dette gør vi for at styrke arbejdsmiljøindsatsen ved at efteruddanne vore nye
AMR´er.
Formøderne holdes kommunevis. Nye AMR i Kerteminde og Faaborg-Midtfyn Kommune har
allerede modtaget invitation til møderne, da de har AMR´er som er tilmeldt foreningens introkursus.
Nye AMR´er i Nyborg Kommune vil modtage en indkaldelse i den nærmeste fremtid.
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Kampagne: HUSK at anmelde arbejdsulykker
Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljørådet og flere andre organisationer lancerede i foråret en kampagne,
der skal bidrage til, at flere arbejdsulykker anmeldes. I dag viser undersøgelser, at næsten halvdelen
af alle ulykker ikke bliver anmeldt og det forhindrer god forebyggelse.
Når der ikke anmeldes, skyldes det ifølge Arbejdstilsynet dels manglende viden om, hvad der skal
anmeldes, dels myter om, at kun alvorlige ulykker med langt sygefravær skal anmeldes. Det er helt
forkert. Det skal altid overvejes, om en ulykke skal anmeldes, både fordi en anmeldelse er med til at
sikre erstatning for varigt mén eller tabt erhvervsevne, og fordi der kan læres af ulykken, så den
fremadrettet kan forebygges. Du kan læse mere om kampagnen og hvordan man anmelder ulykker
her: Anmeld nu
Som AMR er det vigtigt at du og din skadeslidte kollega husker:



at give besked til Lærerkredsen, når du ved, at din kollegas arbejdsskadeanmeldelse er sendt
til kommunens forsikringsselskab.
at give besked, når din kollegas arbejdsskadeanmeldelse er sendt til Arbejdsskadestyrelsen.
Alle anmeldelser bør registreres i Lærerkredsen – også dem der ikke kommer videre end en
anmeldelse.

Hvis du er i tvivl om noget i forhold til arbejdsskader så kontakt gerne Kredskontoret eller læs mere
om arbejdsskadeanmeldelser og opfølgning på Lærerkredsens egen hjemmeside her.

Indeklima på skolerne
I DLF´s nyhedsbrev til arbejsmiljørepræsentanterne Aktuelt om Arbejdsmiljø nr. 5 udkommet i
oktober var der et temanummer om Godt indeklima som led i skolerenovering.
Foreningen har udgivet en folder om skolerenovering. Den giver inspiration til at tage en drøftelse
med bygningsejerne - typisk kommunen - om en plan for en helhedsorienteret tilgang til
renovering/vedligeholdelse af skolerne. Materialet er en hjælp til i at få sat indeklima, trivsel og
læring på dagsordenen i MED. Folderen kan ses hentes her.
På Kredskontoret kan du låne en indeklimamåler, hvis du gerne vil have undersøgt indeklimaet på
din skole. Dårligt indeklima forringer elevernes indlæring og giver et dårligt arbejdsmiljø.

Med venlig hilsen
Peter Lund Andersen
Kredsformand
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Martin Stenmann
Arbejdsmiljøansvarlig i kreds 80
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