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Nyhedsbrev til AMR’ere i kreds 80

Kære AMR i kreds 80
Endnu et skoleår er ved at gå på hæld, og inden vi alle drosler helt ned for aktiviteterne inden
sommerferien, så får I her de seneste nyheder fra kredsen i forhold til arbejdsmiljøindsatsen.

Arbejdsskade - hvad gør man så
Vi har på kredskontoret netop revideret vores pjece ”Arbejdsskade - hvad gør man så?”. Her kan du
læse nærmere om din, vores rolle og sekretariatets rolle i forbindelse med arbejdsskader. Du finder
pjecen på kredsens hjemmeside via dette link:
http://dlfkreds80.dk/media/9936524/173105-pjece-om-arbejdsskade-mst.pdf
En ny tilføjelse i pjecen er DLF´s anbefaling om at gå til lægen efter uheld på jobbet. I seneste
udgave af ”Aktuelt om arbejdsmiljø” som DLF sendte ud i marts kunne I læse, at det er vigtigt at
opfordre medlemmerne til at gå til lægen efter uheld på jobbet. Også selvom I i første omgang ikke
vurderer, at det er noget særligt. Det skyldes, at arbejdsskadekonsulenterne i DLF har eksempler på
medlemmer, som ikke får erstatning, fordi der mangler dokumentation fra et lægebesøg. Læs eller
genlæs ”Aktuelt om arbejdsmiljø” her:
http://www.dlf.org/media/9810719/aoa-2-2017.pdf
Her kan du også læse om, hvordan I kan få hjælp til det voldsforebyggende arbejde samt til arbejdet
i TRIO´en.

DLF´s undersøgelse af AMR´s vilkår
Foreningen har i januar 2017 gennemført en undersøgelse blandt samtlige foreningens tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanter om vilkårene for henholdsvis TR- og AMR-funktionen. Undersøgelsen
belyser blandt andet, om der er den nødvendige tid til opgaven, samt om de får den nødvendige
støtte fra kreds og hovedforening. Tak til alle jer som tog sig tid til at besvare undersøgelsen.
Tidligere har vi på kredskontoret gennemført lignende undersøgelser af AMR-vilkårene.
Resultaterne i de gamle og nye undersøgelser viser, at der blandt kommunerne og skolerne internt i
en kommune er væsentlige forskelle på vilkårene.
På kredskontoret bruger vi undersøgelserne til at løfte debatten om vilkårene for AMR-arbejdet.

Tid til AMR-arbejdet
I forbindelse med din opgaveoversigt for kommende skoleår, så er det vigtigt at du i drøftelsen med
din skoleleder spørger ind til skønnet på opgavefunktionen. Du kan henvise til MED-aftalen
(Nyborg s. 45, Kerteminde s.45 og FMK s. 8), hvor det står beskrevet, at din leder af hensyn til
planlægningen skal lave et skøn på varetagelsen af de på forhånd kendte opgaver.
Dermed kommer du og din leder også godt i gang med at drøfte mødefrekvenser mv. for det
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kommende skoleår, hvilket er befordrende for at systematisere indsatsen omkring
arbejdsmiljøarbejdet.
Når der er sat tid på din AMR-opgave, så er det også væsentligt at drøfte om der sker reduktion i
din øvrige opgavevaretagelse.
Læs mere om tid til amr-arbejdet her:
http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/tid-til-arbejdet

2 dages introkursus til nye arbejdsmiljørepræsentanter
Til de nye arbejdsmiljørepræsentanter udbyder DLF i år som noget nyt et 2 dages intro-kursus.
Tidligere var introkurset kun på en enkelt dag og blev afholdt i Odense for kredsens AMR´er. Nu
kan man tilmelde sig kurset 6 forskellige steder i landet.
Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter - valgt første gang ved sidste valg eller hvis du har været AMR i op til 2 år, men ikke tidligere har været på introkursus.
Er du i målgruppen og er du endnu ikke blevet tilmeldt introkurset, så kontakt kredskontoret.
Kursuskataloget blev sendt fra kredskontoret d. 4. maj med titlen ”Kursustilbud til AMR”.

TR-AMR dag
Som omtalt i sidste nyhedsbrev, så afholder
Kreds 80 en årlig kursusdag for TR´er og
AMR´er, hvor vi mødes på Gl. Avernæs til en
dag med fokus på problemstillinger på tværs af
de to områder. Datoen bliver onsdag
d. 1. november, så sæt gerne kryds i kalenderen
allerede nu. Nærmere info om dagen følger efter
en velfortjent sommerferie.

Med venlig hilsen
Peter Lund Andersen
Kredsformand
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