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Nyhedsbrev til MED- og arbejdsmiljøorganisationen 
 
Vedholdenhed betaler sig 
Vejen har været lang for vores kolleger på Fjordskolen, Kruså. Medarbejdere har klaget over gener som 
hovepine, sviende øjne og utilpashed. Arbejdsmiljøgruppen har vedholdende arbejdet med medarbejderne 
klager på trods af utallige målinger ikke viste overskridelse af grænseværdier. Læs hele historien 

Link til Indeklimaportalens fortælling 

Link til Indeklimaportalen om fugt og skimmel 

Seksuel chikane i flere brancher 
Arbejdstilsynet giver vejledning omkring forebyggelse i flere brancher end før. Det betyder, når 
arbejdstilsynet kommer på besøg, vil de fra januar 2022 også have fokus på seksuel chikane og andre 
krænkende handlinger. I begyndelsen gælder det for døgninstitutioner og hjemmepleje, samt rengørings 
branchen.  

Link til Arbejdstilsynets pjece: Seksuel chikane skal stoppes – lad os hjælpe jer 

Link til Arbejdstilsynets hjemmeside: Krænkende Handlinger 

 

Sammensætning af MED-udvalg 
MED-udvalgets medarbejderrepræsentanter (ikke arbejdsmiljørepræsentanter) skal afspejle 
personalesammensætningen i området. Efter LO og FTF har slået sig sammen til FH, i 2019, har der været 
tvivl om, hvordan fordelingen i MED skulle være. Det er nu oplyst, at grupperingerne af 
medarbejderrepræsentanter er fast holdt. Det betyder følgende: 

 AC nu hedder valggruppe A 
 LO nu hedder valggruppe B 
 FTF nu hedder valggruppe C 

 

Personalekontoret kan være behjælpelig med at give en oversigt over personalesammensætningen over 
jeres MED-udvalgs område. 

Læs mere på MEDsamarbejdets hjemmeside omkring udpegning og valg til Hoved MED: Udpegning og valg 
til MED 

Læs hvordan vi udpeger og vælger repræsentanter til øvrige MED-udvalg i Aabenraa Kommune, i 
Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse, § 4 Form og Struktur 

 

https://www.indeklimaportalen.dk/luftkvalitet/fugt_og_skimmel/cases/case-vedholdende-indsats-afsloerede-til-sidst-skimmelsvamp
https://www.indeklimaportalen.dk/luftkvalitet/fugt_og_skimmel
https://at.dk/media/7097/vejledning-seksuel-chikane.pdf
https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmiljoe/kraenkende-handlinger/
https://www.medsamarbejdet.dk/valg-og-udpegning-til-med/
https://www.medsamarbejdet.dk/valg-og-udpegning-til-med/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/media/11013/420148-17_v1_lokalaftale-om-medindflydelse-og-medbestemmelse-2018pdf.pdf
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Få arbejdsmiljøet i øret 
Branche Fællesskab Arbejdsmiljø – Velfærd og offentlig administration har lavet en ny række podcasts, der 
handler om teknologiens påvirkning på arbejdsmiljøet. 

Podcast: Husk arbejdsmiljøet, når I tager teknologi i brug 

Få adgang til andre podcast fra BFA – Velfærd og offentlig administration: Podcast om arbejdsmiljøemner 

 

MED- og Arbejdsmiljøteamet 
Fælles mail: arbejdsmiljo@aabenraa.dk 

Vedrørende arbejdsskader: arbejdsskader@aabenraa.dk 

 

 

 

 

 

Du er altid velkommen 
til at kontakte os 

Louise Baad Ellekjær 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 7168

Hvad kan vi 
hjælpe jer med?

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/om_arbejdsmiljoweb/podcast/husk-arbejdsmiljoeet-naar-i-tager-teknologi-i-brug/alle-episoder
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