
 

 
Tlf. 65 31 79 09  -  080@dlf.org  -  Strandvejen 12, 5800 Nyborg   -  www.dlfkreds80.dk 

 

                      Onsdag d. 19. maj 2021   

Nyhedsbrev til AMR i kreds 80 

 

 

Kære arbejdsmiljørepræsentanter  
 
Det ser i skrivende stund ud til at vi bevæger os mod mere kendte rammer for vores skoledag. Der 

er stadig Corona retningslinjer der skal efterleves og det er efterhånden en indarbejdet rutine. Det 

fornemmes at der er almindelig udmatning i forhold til den udfordring lærere har stået over for cirka 

hver 14. dag. I forhold til nye retningslinjer, nye skema, nye bobler og nye forventninger om stadig 

at gøre hverdagen interessant og indholdsrig for eleverne. 

 

Fra Lærerkredsens side er vi imponerede over det engagement og den professionalisme der til 

stadighed udøves på skolerne – alle lærere og børnehaveklasseledere fortjener stor ros og 

anerkendelse for det store stykke arbejde de udfører. 

Der er ingen tvivl om, at det tager på kræfterne og påvirker arbejdsmiljøet med så mange ændringer. 

Fra Lærerkredsen vil vi opfordre til at I på lokale MED-møder får drøftet hvordan I kan sikre 

arbejdsmiljøet når vi vender fuldt tilbage til skolerne alle sammen. Arbejdsmiljøet er et fælles 

anliggende. Der er et arbejdsfællesskab, der kan have ændret sig på bagkant af vores meget 

forskellige hverdage. 

 

 

Corona som arbejdsskade? 
Hvis I eller en af jeres kolleger er blevet smittet med Corona på skolen, skal det anmeldes som en 

arbejdsskade i det system I bruger til arbejdsskader. Når Corona registreres som arbejdsskade er det 

med henblik på at kunne få hjælp ved eventuelle senfølger. 

Husk at sende en kopi af registreringen til Lærerkredsen. Det gælder i øvrigt alle registreringer. Når 

Lærerkredsen gerne vil bede om en kopi, er det fordi vi gerne vil have et overblik over typen af 

anmeldelser samt omfanget. Ligeledes er det af stor betydning for den hjælp vi kan yde medlemmet, 

hvis der måtte blive behov for dette. 
 

 

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø 
Der kom i november en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, der sidestiller det psykiske 

arbejdsmiljø med det fysiske. Den kan I finde her: Psykisk arbejdsmiljø   
Bekendtgørelsen giver en større tydelighed omkring hvad psykisk arbejdsmiljø er. Der er en række 

nye bestemmelser, som vi fra Lærerkredsens side vil hjælpe med at du som AMR skal rette din 

opmærksomhed på. I arbejdsmiljøudvalget vil vi arbejde videre med bekendtgørelsen. 

 

Valg af AMR 
Når der er afholdt valg til AMR-posten på din skole, skal vi bede dig om at give Lærerkredsen 

besked. Vi får ikke automatisk disse oplysninger, så det er vigtigt du hjælper os med dem.  

Lærerkredsen sørger for, at en nyvalgt AMR får tilbudt Danmarks Lærerforenings AMR-

uddannelse. 

 

Med venlig hilsen 
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