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Nyhedsbrev til MED- og arbejdsmiljøorganisationen
Efter en periode med nedlukning af mange arbejdspladser er det tid til at genåbne
arbejdspladserne. Dette sker som sagt kontrolleret og flere og flere kommer tilbage på
arbejde. Det er også tid til et nyhedsbrev.

Komme tilbage på arbejdspladsen.
Mange af jer har været på arbejde hele tiden, godt nok under andre forhold, andre har villigt
skiftet hverv, for at støtte kolleger der havde brug for hjælp og andre har været hjemsendt
enten med arbejde eller blot hjemsendt.
Når vi åbner arbejdspladserne op igen, kan det for mange være forbundet med glæde,
usikkerhed, uvished, spænding og mange andre følelser.
Pernille Sten Pedersen har undersøgt situationen og kommer her i videoen med nogle bud på,
hvordan vi kan hjælpe hinanden tilbage: https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljo/video-psykiskarbejdsmiljo-endnu-vigtigere-under-corona
Helle Folden Dybdahl, chefpsykolog og partner i PPclinic, har skrevet følgende artikel:
https://www.lederweb.dk/artikler/5-raad-saadan-leder-du-dine-medarbejdere-gennemgenaabningen/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&u
tm_source=apsis-anp-3

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/vigtigeinformationer-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
Rundt om sygefravær for ledere
Arbejdsmiljøuge 43
TR- og AM konference 12. november 2020
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Kemisk risikovurdering og instruktion
Ny måde at håndtere farlige stoffer og materialer. Arbejdet skal kunne ske sikkert og sundt,
også når I arbejder med farlige stoffer og materialer på jeres arbejdsplads. I skal vurdere de
arbejdsprocesser, hvor der indgår kemi eller andre stoffer, og sikre en grundig instruktion af
kolleger og medarbejdere.
Læs mere om de nye regler og arbejdsmiljøgruppens opgaver her

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 MED-uddannelse følgende datoer:
 Hold 3: 20. og 25. august
 Hold 4: 17. og 23. september
 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 AM-uddannelse følgende datoer:



Hold 3: Den 27. og28. maj og den 18. juni 2020 (bliver muligvis flyttet)
Hold 4: Den 2. og 3. september og 1. oktober 2020

AM-uddannelsen er lovpligtig for alle AL og AMR.
Læs mere og tilmeld dig her

Trivselsordning for medarbejdere
Tidsrammen for forebyggende samtaler om trivsel og stress er 5 timer pr. medarbejder pr. år.
Hvis der er behov for yderligere samtaler skal medarbejderen aftale dette med
nærmeste leder. For at lederen har de bedste forudsætninger for at understøtte
medarbejderen i problematikken, kan lederen deltage i den sidste samtale med
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medarbejderen og erhvervspsykologen. Efter drøftelsen i HMU er det en aftale mellem
psykolog og medarbejder om hvorvidt lederen skal deltage i sidste samtale – dette kan læses
nærmere om i HMU referat af mødet d. 14. maj 2020. Formålet er, sammen at skabe de
bedste og mest langtidsholdbare løsninger.
Træningsforløb for medarbejdergrupper
Som det fremgår af Medarbejderportalen, kan alle arbejdspladser max booke 1 forløb pr. år.
Der er indgået en aftale med Falck Healthcare, således at den enkelte arbejdsplads selv kan
booke og afholde udgiften til et eller flere træningsforløb. Et forløb koster 1.200 kr. pr
træningsgang mellem kl. 8-16, med tillæg af 25 % mellem kl. 16 og 18 og 50 % mellem kl. 18
og 20.
Læs mere om alle indsatser i Trivselsordningen her
HUSK: Behandling i forbindelse med en arbejdsulykke hører ikke ind under Trivselsordningen.
Medarbejderen kan kontakte Personaleafdelingen for at få en bevilling til behandling.

Arbejdsmiljøteamet
Fælles mail: arbejdsmiljo@aabenraa.dk

Du er altid velkommen
til at kontakte os

Vedrørende arbejdsskader: arbejdsskader@aabenraa.dk

Klaus Moldt, kmold@aabenraa.dk, 7376 7168/ 5162 1658
(MED- og arbejdsmiljøkonsulent)








Vejledning og sparring inden for MED og arbejdsmiljø
Sparring til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg
APV, handleplaner og beredskabsplaner
Underviser på AM- og MED-uddannelse, samt MED-klippekort
Koordinator for decentrale måltal for sygefravær
Håndtering af arbejdsulykker, nærved-ulykker og krænkende handlinger
Trivselsundersøgelse

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







Underviser og vejledning i SafetyNet
Håndtering af arbejdsulykker, nærved-ulykker og krænkende
handlinger
Bevilling til behandling i forbindelse med en arbejdsulykke
Trivselsordningen
Skærmbriller
Defgo IT-spørgeskemasystem
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