
Introduktionsskrivelse for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter 

 

 

Kære arbejdsmiljørepræsentant! 

 

Vi ønsker dig tillykke med valget som AMR. 

 

I dette brev får du en kort orientering om nogle af arbejdsopgaverne, og hvor du kan hente 

inspiration og hjælp. I MED-aftalen er rammerne for arbejdsmiljøarbejdet beskrevet. Her 

kan du også orientere dig om den årlige arbejdsmiljødrøftelse og om arbejdet med APV. 

 

På DLF’s hjemmeside www.dlf.org/rådgivning/arbejdsmiljø gives en lang række vejlednin-

ger og gode anbefalinger til arbejdet med skolernes arbejdsmiljø. Hjemmesiden indeholder 

desuden links til andre nyttige hjemmesider. 

 

For specielle københavnske arbejdsmiljøforhold udsender KLF nyhedsbreve til din 

mailadresse. Nyhedsbrevene kan findes på http://www.klfnet.dk/tr-og-amr/amr-

udsendelser/amr-udsendelser-2013/  

På www.mitbuf.kk.dk kan du læse om arbejdsmiljøarbejdet i Børne- og Ungdomsforvaltnin-

gen, og der henvises til www.amk.kk.dk, hvor du kan finde en værktøjskasse med mange 

nyttige links i forhold til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.  

 

Som AMR er du valgt som repræsentant for samtlige personalegrupper på skolen for en to-

årig periode.  

 

Du vil blive inviteret til et introduktionsmøde af DLF for nye arbejdsmiljørepræsentanter. 

Dette møde afholdes om efteråret. 

 

Som nyvalgt AMR skal du i øvrigt være opmærksom på, at du inden for de tre første måne-

der skal have tre dages obligatorisk uddannelse. Desuden har du ret til 2 supplerende dage 

inden for det første år og derefter 2 årlige efteruddannelsesdage.  

Tilmelding til de obligatoriske kurser skal ske via BUF-akademi. Efteruddannelsesdagene 

kan både være via BUF-akademi, men de kan også foregå i andet regi fx Arbejdsmiljø 

København (AMK). 

 

Der er på nuværende tidspunkt en akkordaftale om det tidsmæssige omfang af arbejdet, som 

kan læses på hjemmesiden 

http://www.klfnet.dk/fileadmin/6._Loen_og_ansaettelse/Arbejdstid/Arbejdstidsaftale_2013-

14_BUF.pdf  Denne akkord blev aftalt inden MED-aftalen trådte i kraft. Der er kommet nye 

opgaver til AMR i forbindelse med den nye MED-aftale, da AMR både skal deltage i TRIO 

arbejdet og også i MED møderne. Dette vil medføre en øget arbejdsmængde i dette skoleår. 

Man må lokalt drøfte, hvordan dette skal løses lige som med andre opgaver, der kommer til 

i løbet af skoleåret. 
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Fra 1. august 2014 kommer der nye arbejdstidsregler, og der henvises til Forståelsespapiret 

om værnsregler for lærere og børnehaveklasseledere i Københavns Kommune 

http://www.klfnet.dk/fileadmin/6._Loen_og_ansaettelse/Arbejdstid/Forstaaelsespapir_fra_1.

8.2014.pdf bilag 1 angående beskrivelse af tid til arbejdet. 

 

Der er aftalt et funktionstillæg på 3.500 kr. i årligt grundbeløb for varetagelse af AMR-

funktionen.  

 

Arbejdsmiljøgruppen  

Arbejdsmiljøgruppen, som består af arbejdslederen og den valgte arbejdsmiljørepræsentant, 

varetager det daglige arbejde i forbindelse med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 

Det forudsættes at arbejdsmiljøgruppens arbejde koordineres med arbejdsmiljøindsatserne i 

Lokal-MED. 

På arbejdspladser med mere end 50 ansatte og på arbejdspladser beliggende på to eller flere 

matrikler med ledelsesrepræsentanter på begge matrikler skal der – såfremt mindst èn af 

parterne ønsker det – vælges to eller flere arbejdsmiljøgrupper. Skoler med KKFO har mini-

mum to arbejdsmiljøgrupper, én for lærere og én for pædagogiske personale. 

 

Arbejdsmiljødrøftelsen og arbejdspladsvurderingen (APV) 

Der skal i LokalMED være en årlig arbejdsmiljødrøftelse, som danner ramme for vurdering, 

prioritering og planlægning af det næste års arbejdsmiljøarbejde. Arbejdet med APV’en er 

arbejdspladsens primære værktøj i arbejdsmiljøarbejdet. Den lovpligtige APV udvikles lø-

bende i forbindelse med det strategiske og operationelle arbejdsmiljøarbejde, og den funge-

rer således som logbog for arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde. 

 

Arbejdsskadesager  
En af dine vigtige opgaver er at følge op på, at arbejdsskader bliver anmeldt. På DLF’s 

hjemmeside eller på MIT BUF kan du læse om, hvad en arbejdsskade er, hvordan den skal 

anmeldes, hvilke muligheder for godtgørelse der findes, og hvilken hjælp du kan hente i øv-

rigt. Hvis du ønsker bistand i den anledning, skal du i første omgang rette henvendelse til 

KLF.   
 

Krisehjælp og psykologisk bistand for ansatte i Københavns Kommune  
Fra 1. januar 2014 er det Falck Healthcare, der varetager krisehjælp og psykologisk bistand 

til ansatte i Københavns Kommune, der af arbejdsmæssige årsager har brug for det. Man 

kan døgnet rundt ringe på 7010 3365. 

 

Hvis man i forbindelse med sit arbejde har fået en fysisk eller psykisk skade, der kræver be-

handling, kan man få vejledning om sine rettigheder og muligheder i det danske sundheds-

væsen. Man kan få hjælp til, hvordan man bedst og hurtigst muligt får den rette behandling. 

Denne rådgivning kan fås på 7010 3365 mellem kl. 8 og 19. 

 

I kan læse mere om krisehjælp for ansatte i Københavns Kommune på 

www.kk.dk/medarbejder  
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Samarbejde i områderne og med KLF 
KLF har i de seneste år arbejdet på at styrke samarbejdet mellem skolernes AMR og TR. I 

den forbindelse anbefales TR’erne i områderne til at afholde et områdemøde med deltagelse 

af skolernes AMR’er én gang årligt inden fag- og opgavefordelingen. KLF har forslag til 

punkter på disse møder, som kan findes på foreningens hjemmeside. 

 

KLF arbejder løbende med arbejdsmiljøet, som politisk sorterer under Fagligt Udvalg. Ud 

over at følge alle aktuelle nyheder og komme ud på skolerne, hvis det ønskes, afholdes én 

gang årligt i januar/februar et områdemøde, hvor de forskellige arbejdsmiljømæssige 

problemstillinger, man står over for på skolerne, drøftes og mulige løsninger anvises. 

 

Ansvarlige personer i KLF  
 

KLF har et arbejdsmiljømæssigt samarbejde med 7 andre kredse i Hovedstaden Øst. Det er  

Lars Sørensen og Eva Stemann fra KLF’s bestyrelse, der varetager denne opgave.  

 

I København er det sekretariatsmæssigt primært Bente Grønbæk Bruun, der følger området, 

mens det politisk er forankret i Fagligt Udvalg, hvor den hovedansvarlige for området i KLF 

pt. er Eva Stemann. 

 

Du kan til enhver tid søge råd og vejledning i KLF’s sekretariat på 3322 3322 eller pr. mail 

på klf@klfnet.dk.  

 

Med venlig hilsen  

Københavns Lærerforening 

http://www.klfnet.dk/tr-og-amr/tr-og-amr-samarbejde/

