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Trivselsundersøgelsen 2018
Det er nu snart to år siden at der blev lavet en trivselsundersøgelse i Aabenraa Kommune og
det er derfor tid igen til at måle trivslen på arbejdspladserne. Medarbejdere i Aabenraa
Kommune skal besvare trivselsundersøgelsen i tidsrummet fra den 5. september til den 26.
september 2018.
Formålet med trivselsundersøgelsen er at
kortlægge trivsel og social kapital og dermed
give en konkrete baggrund for at drøfte og
forbedre trivslen på den enkelte arbejdsplads.
På Medarbejderportalen kan du læse mere om
trivselsundersøgelsen og om hvordan du får
hjælp til at sætte trivselsundersøgelsen i spil på
arbejdspladsen. Personalekontoret har planlagt
en række kurser og tilbud som du kan læse mere
om her.

SafetyNet
Alle aktive APVér fra AM-online er konverteret og lagt ind i SafteNet. De har alle fået en
deadline på den 31.8.2018. Er APV’en ikke længere aktuel skal du skifte status til ”afsluttet og
arkiveret”.
Selve APV spørgeskemaet er ændret i opsætningen. Nu bliver alle tre spørgsmål automatisk
overført til handlingsplanen. På den måde har du et hurtigt overblik over problemstillingen,
forslag til en løsning, samt forebyggelse af problemet. Vejledning til overblik over APV.

APV for gravide og ammende
Det er lovpligtigt at udarbejde en APV så snart arbejdspladsen er bekendt med at en
medarbejder er gravid eller ammende.
I APV’en skal det vurderes om der er risiko for, at
medarbejderen er udsat for påvirkninger, der kan indebære
en fare for graviditeten eller amningen. Til at vurdere dette
anvendes en spørgeguide til APV’en på Medarbejderportalen.
Spørgeguiden kan bruges som udgangspunkt for den APV og
eventuelle handleplan der skal laves i SafetyNet.
Den gravide eller ammendes leder har ansvaret for at
APV’en bliver udarbejdet.
Du kan læse meget mere om APV, nærved-ulykker og arbejdsulykker her.

Opdateret oversigt over MED- og arbejdsmiljøorganisationen
Oversigten over MED- og arbejdsmiljøorganisationen er blevet opdateret. Har du rettelser til
dokumentet skal du kontakte Mathilde. Du kan se oversigten her

MED- og arbejdsmiljøkonferencen 2018
MED- og arbejdsmiljøkonferencen afholdes den 8.
november 2018 i ARENA Aabenraa. Temaet på årets
konference er ”Det gode arbejdsliv”. Formålet er at give
dig ny faglig læring og inspiration til det daglige MED- og
arbejdsmiljøsamarbejde.
Konferencen er for arbejdsmiljøledere,
arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.
Bemærk at der på årets konference afholdes valg for
arbejdsmiljørepræsentanter til område, sektor og hoved MED-udvalg.
Find programmet og tilmeld dig på Medarbejderportalen.

MED- uddannelse
Alle ledere og medarbejdere i MED-udvalg skal deltage i MEDgrunduddannelsen inden for det første funktionsår. Det gælder
uanset om du er leder, tillidsrepræsentant,
arbejdsmiljørepræsentant eller medarbejderrepræsentant.
MED-uddannelse:




Hold 1/2018: 19. november og 29. november 2018 fra kl. 8.00-15.30
Hold 2/2018: 27. november og 6. december 2018 fra kl. 8.00-15.30
Hold 1/2019: 10. januar og 31. januar 2019 fra kl. 8.00-15.30

Læs mere på Medarbejderportalen

MED-klippekort – tilmelding er åben
Tilmelding og program for MED-klippekort 2018 er åben. Tema for klippekortet
er denne gang "MED- og opfølgning på Trivselsundersøgelse 2018”.
Læs mere og tilmeld dig via NemTilmeld.

SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø
Lokale MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper kan søge om
at få et gratis forløb med en af SPARKs konsulenter.
I kan få støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand
til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres
psykiske arbejdsmiljø. Forløbet er praksisrettet og tager
udgangspunkt i jeres løsning af kerneopgaven.
Temaet kan fx være:







Alene-arbejde
Chikane, herunder seksuel chikane.
forandringer og omstillinger
samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
Risiko for vold og trusler
Arbejdets indhold, omfang og udførelse.

Læs mere om SPARK og om hvordan du søger her.
Du kan også kontakte MED- og arbejdsmiljøkonsulenterne. Vi hjælper gerne med at skrive
ansøgningen, deltager i forløbet og tilbyder opfølgning efter SPARK forløbet.

Nye rapporter til statistik omkring sygefravær
Der er udarbejdet nye vejledninger til, hvordan du trækker statistik på afdelingsniveau i
forhold til sygefravær. Statistikkerne kan du som leder bruge når I skal drøfte sygefravær i
jeres lokale MED-udvalg.
Se de nye vejledninger til statistik om sygefravær her

Trivselsordning for medarbejdere i Aabenraa Kommune
Sundhedsordningen for ansatte skifter navn til Trivselsordningen. Den nye Trivselsordning
sendes i EU-udbud i starten af august 2018 og forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.
Den oprindelige sundhedsordning er udløbet med udgangen af juni 2018. I perioden frem til 1.
januar 2019 er der mulighed for kiropraktik og fysioterapi.
Medarbejderen kan booke tid til behandling ved at ringe til Falcks hotline på telefon 70 10 20
42 alle hverdage mellem kl. 8.00-21.00.
Ved behov for behandling i forbindelse med en arbejdsskade kan du kontakte Conny eller
Henriette for en bevilling. Se kontaktoplysninger nederst i dokumentet.
Du kan læse mere på Medarbejderportalen - Trivselsordningen

Hvem er vi og hvad kan vi hjælpe med?
På Personalekontoret er vi fire medarbejdere som arbejder med MED og arbejdsmiljø.
Du finder os alle i lokale 473 på rådhuset.

Mathilde Tranbjerg Vammen, mtv@aabenraa.dk, 7376
8976/ 2977 6311
(MED- og arbejdsmiljøkonsulent)









Rådgivning/vejledning inden for MED og arbejdsmiljø –
særligt fysisk arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøindsatsen
Arbejdstilsynet
MED- og arbejdsmiljøkonference
Valg af AMR og AL til arbejdsmiljøorganisationen
Strategiplan for MED og arbejdsmiljø
Arbejdspladsvurderinger og SafetyNet
Trivselsundersøgelse og lederevaluering

Henriette Daabeck, had@aabenraa.dk, 7376 7701/ 2466 2205
(MED- og arbejdsmiljøkonsulent)










Rådgivning/vejledning inden for MED og arbejdsmiljø –
særligt psykisk arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøindsatsen
Arbejdstilsynet
MED- og arbejdsmiljøkonference
Valg af AMR og AL til arbejdsmiljøorganisationen
Strategiplan for MED og arbejdsmiljø
Arbejdspladsvurderinger og SafetyNet
Trivselsundersøgelse og lederevaluering
Ledersparring i forhold til sygefravær/sygefraværssamtaler

Conny Boe Sørensen, cbs@aabenraa.dk, 7376 7163
(Arbejdsskadekonsulent)



Arbejdsskadeadministration og SafetyNet
MED- og arbejdsmiljøkonference

Hanne Ehlers, hge@aabenra.dk, 7376 7756
(Administrativ konsulent)







Administration af MED- og arbejdsmiljøuddannelserne
Skærmbriller
MED- og arbejdsmiljøkonference
Betjening af HMU
Trivselsordning for medarbejdere i Aabenraa Kommune
Motionsarrangementer for medarbejdere

