
 
 24. september 2019  

AMR-udsendelse nr. 2 2019-20 

 

 
DLF afholder 2 dages introkursus for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter 

 

I fik i Aktuel orientering nr. 5 2018-19 en invitation til introkursus for nyvalgte AMR. 

Der var to kurser at vælge imellem på Frederiksdal. Det kursus, der lå i februar er blevet flyttet til 

den 10.-11. marts 2020, og tilmeldingsfristen er forlænget til den 1. oktober 2019, så dette kursus 

kan I stadig nå at melde jer til. 

 

Kurset henvender sig til jer, der har været arbejdsmiljørepræsentanter i op til 2 år og endnu ikke har 

været på DLF’s introkursus. Emnerne på kurset er specifikke for undervisningsarbejdspladser. 

Derved kommer kurset et spadestik dybere end den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, som er 

mere generel.  

 

Følgende emner er på dagsordenen 

 Arbejdsmiljøarbejdet på DLF-arbejdspladser, overblik over opgavens omfang 

 Status over arbejdsmiljø – fx aktuelle tal fra foreningen 

 Arbejdsmiljørepræsentantens konkrete opgaver og metoder og vejledninger til arbejdet 

 Arbejdstilsynet og APV 

 Aktuelle temaer i forhold til psykisk arbejdsmiljø fx stress, vold og trusler og værktøjer til 

forebyggelse 

 Fysisk arbejdsmiljø – aktuelle udfordringer 

 Overvejelser vedr. afklaring af forventninger til samarbejdet med TR og ledelse om 

arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats – intro af håndslaget og dialogspil om arbejdsmiljø 

 Orientering om rådgivningens bistand til medlemmer med psykiske belastninger 

 Orientering om bistand på arbejdsskadeområdet. 

Dagene vil veksle mellem oplæg og gruppearbejde med dilemmaer og cases. 

 

Praktiske oplysninger:  

I skal selv aftale den fornødne tjenestefrihed. Danmarks Lærerforening betaler for opholdet. Kurset 

begynder kl. 10.00 på førstedagen og slutter kl. 15.00 på andendagen. Kurset foregår på Sinatur 

Hotel Frederiksdal den 10.-11. marts 2020. 

 

Tilmelding skal ske på ’Min side’ på www.dlf.org senest den 1. oktober 2019. 

På ’Min side’ vælger du menuen kursusliste og vælger Danmarks Lærerforening som kursusud-

byder. Husk at tillad pop-up vinduer, da kurset åbner i ny side. På denne side kan du tilmelde dig 

direkte til det ønskede kursus. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bente Grønbæk Bruun 

Konsulent i KLF 

http://www.dlf.org/

