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Hold øje med opslagstavlen 
på din skole.  

Se hvornår der afholdes valg 
til arbejdsmiljørepræsentant. 
 
Valget afholdes i marts må-
ned. 

  Det er dit valg! 

 Det er også dit ansvar! 

Måske var det noget for dig 
at stille op…? 

Du og dine kolleger fortjener 
den bedste arbejdsmiljøre-
præsentant! 

DLF Kreds 37 

Byvej 24 

3600 Frederikssund 

 

www.dlf37.dk 

 

Valg af arbejdsmiljø- 
repræsentant (AMR) 

 

DLF KREDS  37  

Valgperioden fra 1. august 

2014 til 31. juli 2016 

 

Valg af arbejdsmiljø-
repræsentant (AMR) 
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Kredsformand 

Regitze Flannov 



 

 

 

 At arbejdsmiljørepræ-
sentanten på skolen 
vælges blandt forenin-
gens medlemmer 

 At tillidsrepræsentan-
tens suppleant og ar-
bejdsmiljørepræsentante
n er samme person 

 At arbejdsmiljørepræ-
sentanten, tillidsrepræ-
sentanten og skoleleder 
har fast samarbejde  

Skolens arbejdsmiljørepræ-
sentant skal sammen med 
skolens leder og tillidsre-
præsentant (i daglig tale 
TRIO’en) være med til at 
arbejde for et sundt og sik-
kert arbejdsmiljø.  

Arbejdsmiljørepræsentan-
ten skal arbejde for, at  sik-
kerheds- og sundhedsarbej-
det skal være en integreret 
del af  hele skolens virk-
somhed. 

Der skal arbejdes såvel 
med det fysiske arbejdsmil-
jø som det psykiske ar-
bejdsmiljø. 

Kommunen skal sørge for 
at arbejdsmiljørepræsen-
tanten får den relevante 
sikkerhedsuddannelse. 

 Repræsentere  kollega-
erne i sikkerheds– og 
MED-udvalg 

 Medvirke til udarbej-
delse af  skolens Ar-
bejdspladsvurdering 
(APV) 

 Følge op på skolens 
Arbejdspladsvurdering 
(APV) 

 Sikre anmeldelse af  ar-
bejdsskader 
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DLF Kreds 37 

Byvej 24 

3600 Frederikssund 

 

www.dlf37.dk 

Telefon:  47 31 33 69 

 

E-mail:  037@dlf.org 

Arbejdsmiljøansvarlig: 

Jens Erik Ellegaard–Jensen 

Kredsen 

Kredsen afholder 2 møder år-
ligt for alle skolernes arbejds-
miljørepræsentanter. 

Kredsen afholder 1 årlig tema-
dag for skolernes 
”TRIO”  (skoleledere, tillids-
repræsentanter og arbejdsmil-
jørepræsentanter) 

Kredsstyrelsen har arbejdsmil-
jø som fast punkt på dagsorde-
nen. 
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Eksempler på 

arbejdsopgaver: 


