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Arbejdsmiljø  
Arbejdsmiljø på kredsens skoler 

Kredsens arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og tillidsrepræsentanter (TR) har i den forløbne pe-

riode haft fokus på at kunne hjælpe den enkelte lærer med at placere arbejdsopgaverne i et uge-

skema, så deres tilstedeværelse bliver synlig, og arbejdsopgaverne bedre kan overskues.  

I den sammenhæng viste det sig, at ikke alle kun-

ne placere deres tildelte arbejdsopgaver inden for 

deres tilstedeværelsestid. Dette har efterfølgende 

betydet, at flere lærere har fået reduceret i deres 

arbejdsopgaver. 

Kredsen har også været ude på skoler, dels på 

medlemsmøder, men også været tilstede hele da-

ge for personlig rådgivning af medlemmer i forbin-

delse med at få overblik over egen arbejdstid. Vi 

har lagt hjerteblod i at få en arbejdstidsaftale, og 

nu bruger vi mange ressourcer på at få implemen-

teret aftalen til alles bedste. 

Arbejdsskader og nærved-ulykker 

Allerede for 2 år siden havde kredsen stor fokus på vold og trusler. I den seneste arbejdsmiljøre-

degørelse kan vi se, at antal anmeldelser er steget (specielt på kommunens specialskole). En af 

årsagerne kan dog være, at medarbejderne er blevet bedre til at anmelde skaderne, og det er vig-

tigt. Arbejdstilsynet har indført påbud, for at få skaderne minimeret.  

På alle skoler arbejdes der med en forbyggende model (trafiklysmodellen), som giver den enkelte 

medarbejde et redskab til være på forkant med evt. voldshandlinger fra en elev.  

Kredsen har arbejdet for, at der er specielt fokus på nyansatte, som har særligt brug for vejledning 

i forhold til viden om forebyggelse. Vi har også arbejdet med vidensdeling mellem faggrupperne i 

kommunen.  

Pr. 1. januar 2018 har kommunen ændret måden, hvorpå 

arbejdsskader anmeldes i kommunens system. AMR bli-

ver i disse uger instrueret i, hvordan de kan hjælpe den 

enkelte skadevoldte i at få skaden beskrevet korrekt. Det 

kan være nærved-ulykker, vold, fysisk skade, følgevirk-

ninger inden selve anmeldelse mv. 

Kredsen følger arbejdet tæt og bakker op ved støtte til 

arbejdsmiljørepræsentanterne på skolerne. 

Frederikssund Lærerkreds vil arbejde for at: 

 Styrke samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanterne og tillidsrepræsentanterne 

 Fastholde Frederikssund kommunes fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø 

 Have fokus på trivselsundersøgelse/APV og opfølgning/handling  

  Have fokus på forebyggende arbejdsmiljømæssige aktiviteter  

 Arbejdsskadeanmeldelser indrapporteres til kredsen jf. DLF’s politik 

 Arbejdsmiljøet er i fokus i forhold til medarbejdernes planlægning af skoleåret, arbejdstidens 

tilrettelæggelse og arbejdstidens opgørelse  

Professionel kapital  

Kredsens næstformand og kredsens arbejdsmil-

jøansvarlig har inden for den seneste periode 

holdt møder med enkelte skolers TR/AMR for at 

sparre  omkring samarbejdet i skolernes Trio /

AMR/TR og skoleleder. Dette har bl.a. medført at 

en enkelt skole har været på fælles kursus for 

alle distriktsskolens TR /AMR og skoleder i Pro-

fessionel Kapital. På kurset blev der lavet en 

kortlægning af skolens kommunikationsveje, og 

dette har efterfølgende betydet, at skolen har fået bevilget et opfølgende kursus under Metropol i 

perioden august 17 - april 18. På kurset har der været fokus på medarbejderinddragelse, involve-

ring og diverse kommunikationsformer. Hensigten er, at løfte arbejdsmiljøet på skolerne. 

Skolernes lokale trivselsundersøgelser 
I den forløbne periode er der blevet gennemført Arbejdspladsvurdering (APV)  samt trivselsunder-

søgelse på alle skoler.  

Resultaterne er forskellige fra skole til skole, svingende fra generelt grønne lysende lamper til 

alarmerende blinkende røde lamper. 

De røde lamper drejer sig hovedsageligt om to temaer. Det første har rod i eftervirkningerne af 

kommunens omfattende ledelsesreform, som har medført usikkerhed på nogle arbejdspladser om 

den lokale ledelsesstruktur og opgavefordeling. Hvem er nærmeste leder, og hvem skal man gå til 

med hvad? Dette er der arbejdet videre med ved afklarende møder på skolerne mv.  

Det andet tema handler om den omfattende psykiske 

og følelsesmæssige belastning, jobbet på en folkesko-

le medfører. Kredsen har anført, at arbejdsmiljø også 

handler om ressourcer. Der er for mange opgaver i 

skolen, til langt færre lærere pr. elev, end for bare få 

år siden. Derudover har vi fået en markant større in-

klusionsopgave. Kredsen bakker selvfølgelig op om 

alle arbejdsmiljøtiltag. 

Der er udarbejdet handleplaner for det videre arbejde 

med trivsel, og der vil blive fulgt op på skolerne lokalt. 

Kredsen vil endvidere fastholde Frederikssund kom-

mune på, at vi er helt afhængige af et godt arbejdsmil-

jø, hvis vi skal fastholde og rekruttere uddannede læ-

rere fremover. 


