
September 2022 

 

1 
 

Nyhedsbrev til MED- og arbejdsmiljøorganisationen 
 

Bæredygtigt arbejdsmiljø, rummelighed og fastholdelse 
 

TR- og AM-konferencen er et tilbud til alle tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i en 

arbejdsmiljøgruppe. Kom og deltag som en arbejdsplads. 

”Jeres kolleger/medarbejdere skal kunne mærke I har været af sted” – det er tanken med dette års TR- og 

AM-konference. Derfor vil I også skulle i arbejdstøjet og vi vil forsøge, at I kommer til sidde sammen med 

kolleger inden for samme område. 

Konsulenthuset Cabi vil stå for oplæg og workshops og i år vil TR- og AM-konferencen have fokus på ele-

menterne rummelighed og fastholdelse i et bæredygtigt arbejdsmiljø. Det hele sker torsdag den 10. novem-

ber 2022, kl. 8:00 – 15:05, i Grænsehallerne, Kruså. 

Fra kl. 15:15 vil vi i år gennemfører valg af arbejdsmiljørepræsentanter til område-, sektor- og Hoved MED-

udvalg. Dette er kun for arbejdsmiljørepræsentanter. 

Tilmeld dig konferencedagen her: https://medarbejderportalen.nemtilmeld.dk/998/  

Programmet offentliggøres så snart det er godkendt i Hoved MED-udvalget. 

Kemisk risikovurdering – gratis webinar 

Konsulentfirmaet Joblife tilbyder et webinar om de kemiske for-

pligtigelser, som en virksomhed har. Desværre oplever vi, i 

Aabenraa Kommune, at arbejdstilsynet giver påbud, hvis vi ikke 

har udført vores forpligtigelser omkring kemisk risikovurdering. 

 

Når der findes kemiske produkter på virksomheden, og de findes 

næsten alle steder, er der en række minimumsforpligtigelser i forhold til det kemiske arbejds-

miljø, som arbejdsgiveren skal overholde bl.a. 

 Opdaterede sikkerhedsblade – krav og dokumentationspligt 

 Kemisk risikovurdering – hvornår, hvordan og hvor meget 

 Instruktion og oplæring – hvad, hvem og hvordan 

Få overblik over de kemiske forpligtigelser på gratis webinar d. 21. september fra kl. 10:00 – 

11:00, hvor vi gennemgår disse forpligtigelser. 

Læs mere om gratis webinar →  

 

https://medarbejderportalen.nemtilmeld.dk/998/
https://joblife.us14.list-manage.com/track/click?u=7d117f5f05413448056d23206&id=cf459d92fc&e=139d45847d
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Datoer for Arbejdsmiljø- og MED-uddannelser 
Arbejdsmiljøuddannelser i 2022 og 2023 

 Den 11. + 12. januar samt 2. februar 2023 fra kl. 8.00-16.00 

 Den 8. + 9. februar samt den 2. marts 2023 fra kl. 8.00-16.00 

 Den 10. + 11. maj samt den 1. juni 2023 fra kl. 8.00-16.00 

 Den 6. + 7. september samt den 28. september 2023 fra kl. 8.00-16.00 

 Den 22. + 23. november samt den 14. december 2023 fra kl. 8.00-16.00 

 

Tilmelding kan ske her, når du indberetter AMR og AL - Nyvalg. En af oplysningerne, der skal 

tastes ind, er om arbejdsmiljøuddannelsen haves. 

 

 

MED-uddannelser i 2022 og 2023 

 Hold 4: Den 17. november samt den 1. december 2022 fra kl. 8.15-15.30 

 Hold 1: Den 19. januar samt den 2. februar 2023 fra kl. 8.15-15.30 

 Hold 2: Den 23. marts samt den 30. marts 2023 fra kl. 8.15-15.30 

 Hold 3: Den 31. august samt den 14. september 2023 fra kl. 8.15-15.30 

 Hold 4: Den 13. november samt den 30. november 2023 fra kl. 8.15-15.30 

 

Tilmelding kan ske her, når du indberetter medarbejder- eller ledelsesrepræsentant - Nyvalg. 

En af oplysningerne, der skal tastes ind, er om MED-uddannelsen haves. 

 

Aabenraa Kommunes arbejdsmiljøuge - uge 43 2022 
 
Som et led i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, i Aabenraa Kommune, inviteres med-

lemmer af arbejdsmiljøgrupperne til arbejdsmiljøugen – uge 43. Hoved MED udvalget har be-

sluttet at temaet skal være Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. 

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø indeholder fem temaer, der behandles i løbet af et 

halvdags arrangement. Hvert tema gennemgås i forhold til bekendtgørelsens indhold og hvor-

dan vi kan sætte forebyggende initiativer i gang på arbejdspladsen. 

Temaerne er som følgende: 

 Stor arbejdsmængde og tidspres  

 Uklare og modstridende krav i arbejdet 

 Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker 

 Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane 

 Arbejdsrelateret vold i og uden for arbejdstiden 

 

I kan læse mere på Medarbejderportalen: https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-

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

munes-arbejdsmiljoeuge-uge-43/ 

  

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/med-organisationen/valg-og-indberetning-af-amr-al-og-medarbejderrepraesentanter/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/med-organisationen/valg-og-indberetning-af-amr-al-og-medarbejderrepraesentanter/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/aktiviteter-for-aktoerer-i-med-og-arbejdsmiljoeorganisationen/aabenraa-kommunes-arbejdsmiljoeuge-uge-43/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/aktiviteter-for-aktoerer-i-med-og-arbejdsmiljoeorganisationen/aabenraa-kommunes-arbejdsmiljoeuge-uge-43/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/aktiviteter-for-aktoerer-i-med-og-arbejdsmiljoeorganisationen/aabenraa-kommunes-arbejdsmiljoeuge-uge-43/
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MED- og Arbejdsmiljøteamet 
 

Vedrørende arbejdsmiljø generelt: arbejdsmiljo@aabenraa.dk   

Vedrørende arbejdsskader: arbejdsskader@aabenraa.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hvad kan vi 

hjælpe jer med? 

Klaus Moldt 

kmold@aabenraa.dk  

Telefon: 7376 7168 

(Børn og Kultur, Byråds- og Direktions-

sekretariatet og Staben) 

 Arbejdsmiljø og MED 

 Strategi for arbejdsmiljø 

 Retningslinjer 

 Supervision af MED og AMG  

 Henvendelser vedr. Arbejdstilsynet 

 

 
 

Ny kollega fra 1. oktober 2022 

Pt. arbejdsmiljo@aabenraa.dk  

Telefon: 7376 7701 

(Social & Sundhed, Plan, Teknik & Miljø, 

Jobcenter og Borgerservice) 

 Arbejdsmiljø og MED 

 Strategi for arbejdsmiljø 

 Retningslinjer 

 Supervision af MED og AMG 

 Henvendelser vedr. Arbejdstilsynet  

 

Annemette Lindvang 

ali@aabenraa.dk  

Telefon: 7376 7756 

 HMU administration 

 Kursusadministration (AM- og MED 

uddannelser) 

 Feriefonden 

 HR Manager (vedr. rekruttering) 

 Administration for personalekontoret 

 

 

Conny Boe Sørensen 

cbs@aabenraa.dk  

Telefon: 7376 7163 

 SafetyNet administrator 

 Arbejdsulykker 

 Brilleskade og andre arbejdsrelaterede 

beskadigelser af kropsbårne midler 

 Bevilling på baggrund af arbejdsulykke 

 Skærmbriller 

 Regres (lønudgifter hvor en tredje part 

er involveret) 
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