
Oktober 2020 

 

1 
 

Nyhedsbrev til MED- og arbejdsmiljøorganisationen 
Året 2020 byder på, for os alle, mange nye situationer, som vi aldrig har prøvet før. Vi har 

skulle lære at passe på hinanden ved at holde afstand, opretholde god håndhygiejne, holde 

kontaktpunkter rene, hoste og nyse i ærmet og måske endda bære maske på arbejdet. 

Vi skal på arbejdspladserne være fælles om at skabe det gode arbejdsmiljø og vi skal derfor 

også finde et fælles ’fodslaw’, når situationen ændre sig. Branche Fællesskab Arbejdsmiljø har 

udarbejdet et forslag til, hvor dette kan gøres.  

Det er okay at rette på en kollega 
Hvis de gode vaner skal fortsætte, og smitten skal stoppes, er det altafgørende, at både ledere 

og medarbejdere insisterer på at minde hinanden om at spritte hænder. Du kan læse 

Stephanie Hollenders, fra BFA Velfærd og Offentlig administration, forslag til hvordan dette kan 

gøre, uden at vi træder hinanden over tæerne 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/covid-19-og-arbejdsmiljoe/case-det-er-okay-at-rette-

paa-en-kollega?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=3a9f84c14d-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_07_14&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-

3a9f84c14d-20488985  

BFA Velfærd og Offentlig administration har lavet en temaside, hvor Covid-19 og relaterede 

emner foldes ud: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/covid-19-og-arbejdsmiljoe  

 

Arbejdsmiljø og Covid-19  

Der er samlet mange informationer på Medarbejderportalen, som I kan 

finde i ’FAQ – Personaleforhold under Covid-19’. Nede på listen finder I 

’Arbejdsmiljø og Covid-19’ 

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/personaleforhold/vigtige-informationer-om-covid-

19/faq-personaleforhold-under-covid-19/ 

 

Aktiviteter for MED- og arbejdsmiljøorganisationen 2020 

Alle aktiviteter for MED- og arbejdsmiljøorganisationen er oprettet i Nemtilmeld. Det betyder at 

der er åben for tilmelding til alle indsatser i 2020.  

Du kan tilmelde dig følgende arrangementer via Nemtilmeld: 

 SafetyNet kurser 

 Arbejdsmiljøuge 43 

 TR- og AM konference 12. november 2020 

Du kan læse mere her: https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-

arbejdsmiljoe/aktiviteter-for-aktoerer-i-med-og-arbejdsmiljoeorganisationen/  

  

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/covid-19-og-arbejdsmiljoe/case-det-er-okay-at-rette-paa-en-kollega?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=3a9f84c14d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_07_14&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-3a9f84c14d-20488985
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/covid-19-og-arbejdsmiljoe/case-det-er-okay-at-rette-paa-en-kollega?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=3a9f84c14d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_07_14&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-3a9f84c14d-20488985
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/covid-19-og-arbejdsmiljoe/case-det-er-okay-at-rette-paa-en-kollega?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=3a9f84c14d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_07_14&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-3a9f84c14d-20488985
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/covid-19-og-arbejdsmiljoe/case-det-er-okay-at-rette-paa-en-kollega?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=3a9f84c14d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_07_14&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-3a9f84c14d-20488985
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/covid-19-og-arbejdsmiljoe
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/personaleforhold/vigtige-informationer-om-covid-19/faq-personaleforhold-under-covid-19/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/personaleforhold/vigtige-informationer-om-covid-19/faq-personaleforhold-under-covid-19/
https://medarbejderportalen.nemtilmeld.dk/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/aktiviteter-for-aktoerer-i-med-og-arbejdsmiljoeorganisationen/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/aktiviteter-for-aktoerer-i-med-og-arbejdsmiljoeorganisationen/


Oktober 2020 

 

2 
 

 

Oversigt over MED- og arbejdsmiljøorganisationen 
Alle medlemmer af MED- og arbejdsmiljøorganisationen er registreret i 

SafetyNet. Oversigten opdateres løbende. Har du rettelser til dokumentet 

kontakt Personaleafdelingen 

Se oversigt over MED- og arbejdsmiljøorganisationen her 

 

MED-uddannelse  
Der afholdes 4 MED-uddannelser i løbet af 2021.  

Den sidste MED-uddannelse, der forløber i år, vil gennemføres på følgende datoer. 

 Hold 5: 19 november og 2. december 

 

MED-uddannelsen er obligatorisk for alle medlemmer af MED-udvalg. 

Læs mere og tilmeld dig her 

 

Arbejdsmiljø-uddannelse 
Der afholdes Arbejdsmiljø-uddannelse igen i 2021. 

Arbejdsmiljøuddannelsen er til dig, der medlem af en arbejdsmiljøgruppe (leder og 

arbejdsmiljørepræsentant) der endnu ikke har taget uddannelsen.  Har du taget 

arbejdsmiljøuddannelsen efter 1. april 1991, er den forsat godkendt. 

 

AM-uddannelsen er lovpligtig for alle AL og AMR. 

Læs mere og tilmeld dig her 

 

Trivselsordning for medarbejdere  
Trivselsordningen har i 2020 haft stor til søgning, hvilket betyder at en stor del af 

aktiviteterne lukkes ned. 

Følgende tilbud er lukket ned for resten af året: 

 Samtaler ift. til trivsel på arbejdspladsen - individuelt (ArbejdsmiljøCentret) 

 Samtaler ift. til forebyggelse og håndtering af stress - individuelt (ArbejdsmiljøCentret) 

 Job & Trivsel - forløb ift. til psykisk arbejdsmiljø – gruppeforløb (ArbejdsmiljøCentret via 

Personalekontoret) 

 Forebyggende træningsforløb – gruppeforløb (Falck HealthCare via Personalekontoret) 

Følgende tiltag fortsætter:  

 Fysioterapi og træning - individuelt (FysioDanmark Aabenraa/Rødekro) 

HUSK: Behandling i forbindelse med en arbejdsulykke hører ikke ind under Trivselsordningen. 

Medarbejderen kan kontakte Personaleafdelingen for at få en bevilling til behandling.  

mailto:arbejdsmf@aabenraa.dk
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Trivselsundersøgelsen 2020 
Vi har lige adspurgt 4200 medarbejdere og ledere i Aabenraa Kommune omkring, hvordan trivslen vurderes 

på jeres arbejdsplads. Helt sidst i oktober måned bliver resultaterne offentliggjort. Dette gøres ved, at 

lederne får adgang til rapporten via en portal. 

På Medarbejderportalen er vi i gang med at samle en værktøjskasse med gode værktøjer, som I kan bruge 

til at bearbejde Trivselsundersøgelsen.  

I kan få adgang til siden her: Værktøjskassen til Trivselsundersøgelsen 

 

Arbejdsmiljøteamet 
Er endeligt igen blevet samlet og vi glæder os til at hjælpe 

Fælles mail: arbejdsmiljo@aabenraa.dk 

Vedrørende arbejdsskader: arbejdsskader@aabenraa.dk 

 

 

 

 

 

 

 Du er altid velkommen 

til at kontakte os  

Louise Baad Ellekær Jensen 

lobj@aabenraa.dk 

73 76 77 01 

 

Annemette Lindvang 

ali@aabenraa.dk 

73 76 77 56 

Conny Sørensen 

cbs@aabenraa.dk  

7376 7163  

 

Klaus Moldt 

kmold@aabenraa.dk  

7376 7368 
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