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Nyhedsbrev til AMR’ere i kreds 80 
 

 

Kære arbejdsmiljørepræsentanter  
 

Nu går 2019 på hæld, og I skal have stor tak for jeres indsats med at skabe et sundere og bedre 

arbejdsmiljø for jeres kollegaer. I spiller en afgørende rolle i at få afdækket problemstillingerne på 

jeres arbejdspladser så der kan blive taget hånd om dem!  

2019 har af Fagbevægelsens Hovedorganisation været kåret til Arbejdsmiljørepræsentanternes År. 

FH afholdt i januar et stormøde med godt 1.500 Arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af brancher og 

landsdele for at skyde AMR-året i gang. I sidste uge blev der igen afholdt et stormøde i Odense for 

at markere afslutningen på AMR-året. På dette link kan I se en lille video med Martin Stenmann og 

Linda Egeberg fra kredsstyrelsen, der deltog i dagen: https://youtu.be/OkBGdUWGZaM 

 

Selvom AMR-året nu slutter, så er det langt fra overstået med at have fokus på arbejdsmiljø-

arbejdet. Tværtimod! Mandag d. 24. februar 2020 afholder BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø 

for Velfærd og Offentlig administration en spændende konference med titlen: Stærkt samarbejde 

på uddannelsesinstitutioner. 

 

De har indsamlet ny viden omkring godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere gennem fokus 

på dialog og inddragelse, som AMR, leder og TR kan få gavn af at kende. På konferencen vil den 

nyeste viden blive præsenteret af forskere, som også vil give nyttige greb til samarbejdet. Undervejs 

på konferencen kan man vælge sig ind på workshops, hvor der gives konkret inspiration fra skoler, 

der har arbejdet med stærke samarbejder og styrket inddragelse. Det anbefales, at der deltager 

mindst to fra hver arbejdsplads. 

Konferencen afholdes mandag den 24. februar 2020 fra kl. 9-16 på Odin Havnepark i Odense.  Det 

koster 250 kroner pr. person at deltage og der er 100 pladser efter først til mølle-princippet. 

Udgifterne afholdes af de enkelte skoler så aftal med din skoleleder, om det kunne være noget for 

jer at deltage i.  

Læs mere om konference og tilmelding via dette link på BFAs hjemmeside 

 

Tilbage er kun fra os tre i Lærerkredsens Arbejdsmiljøudvalg at ønske jer og jeres familier en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår! 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Egebjerg            Vivian Edelborg                         Martin Stenmann  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Lund Andersen  / Martin Stenmann   
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