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FTF-undersøgelse af AMR-vilkår  
 

 

Sammen med hovedorganisationen FTF og 16 andre organisationer er DLF i starten af februar 

med til at udsende et spørgeskema om arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde og vilkår. 

 

Spørgeskemaets besvarelser skal give os et aktuelt billede af, hvordan arbejdsmiljøarbejdet 

fungerer, og hvilke udfordringer, der især er behov for, at vi arbejder med.  

 

Vi har brug for dokumentationen af AMR's vilkår, når vi politisk skal arbejde for at skabe gode 

rammer for dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant og for arbejdsmiljøarbejdet i det hele taget.  

 

Vi vil blandt andet gerne vide mere om dine vilkår for arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant, 

samarbejdet med ledelse og kolleger og din deltagelse i arbejdsmiljøuddannelse. 

 

Du vil modtage invitationen til at deltage i undersøgelsen 2. februar. Den udsendes fra FTF. 

 

Du kan være sikker på, at dine svar behandles fortroligt og under hensyn til datasikkerhed og 

beskyttelse af personlige oplysninger. 

 

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage i undersøgelsen. Men værdien af undersøgelsen 

afhænger af, at så mange som muligt svarer på spørgeskemaet.  

 

Vi opfordrer dig derfor til at finde tid til at besvare spørgeskemaet. 

 

På forhånd tak!  

 

 

 

 
 

SPARK-konference 11. april 2016  
 

 

KL og Forhandlingsfællesskabet skyder den fælles indsats 'Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i 

Kommunerne' (SPARK) i gang med en stor konference mandag den 11. april 2016 i DGI Huset 

Vejle. 

 

På konferencen kan du møde SPARK-konsulenterne og blive klogere på de fire temaer, som 

SPARK kan bistå med; ”forandringer og omstillinger”, ”samarbejdet”, ”vold og trusler” og 

 



”arbejdets indhold, omfang og udførsel”. 

 

Målgruppen er kommunale ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TRIO), Lokal-MED, 

øvrige MED-udvalgsniveauer og kommunernes HR-/arbejdsmiljøafdelinger. 

 

Læs mere på www.sparkweb.dk, og tilmeld dig konferencen allerede nu. 

Sidste frist for tilmelding er 7. marts 2016. 

 

Foreningen opfordrer til, at AMR,TR og leder på arbejdspladser, som er omfattet af 

overenskomsten mellem LC og KL, snarest drøfter mulighederne for at deltage. 

 

Se den officielle invitation fra SPARK her (pdf). Invitationen indeholder også programmet for 

konferencen. 

 

Foreningen sender også invitationen til TR.  
 

 

 
 

Ny vejledning på vej: Hvornår kan der 

dispenseres fra krav om politianmeldelse  

 

 

DLF og flere andre faglige organisationer deltog den 12. januar 2016 som tilhørere i et åbent 

samråd med justitsministeren. Samrådet handlede om Erstatningsnævnets ændrede praksis 

vedrørende kravet om politianmeldelse, når bl.a. lærere og pædagoger har været udsat for vold fra 

elever. 

 

Efter flere måneders pres fra DLF og de øvrige fagforeninger anerkendte justitsministeren på 

samrådet et behov for større klarhed over, hvornår der kan dispenseres for kravet om 

politianmeldelse. Derfor lovede ministeren, at Justitsministeriet vil udarbejde en vejledning om, 

hvornår der er krav om politianmeldelse, og hvornår der kan dispenseres herfra. 

 

På samrådet gav justitsministeren endvidere udtryk for, at han gerne ville inddrage 

fagforeningerne i arbejdet vedrørende udarbejdelsen af vejledningen. På den baggrund skrev DLF 

i samarbejde med 5 andre faglige organisationer til Justitsministeriet og tilbød assistance i forhold 

til det forestående arbejde. 

 

DLF og de øvrige organisationer præsenterede forslag til den kommende vejledning på et møde i 

Justitsministeriet den 27. januar 2016. Udkastet til den endelige vejledning vil blive sendt i høring. 

 

Når den endelige vejledning er udsendt, vil du modtage information om de nye retningslinjer 

vedrørende dispensation fra kravet om politianmeldelse.  

 

 

 

 
 

57 skoler får penge til voldsforebyggelse  
 

 

Før jul opfordrede vi i Aktuelt om Arbejdsmiljø til at søge om midler til forebyggelse af vold og 

trusler - forebyggelsespakken ”En skole uden vold og trusler”. 

 

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16273711&uid=675743982&&&http%3A%2F%2Fwww.sparkweb.dk
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16273711&uid=675743982&&&https%3A%2F%2Fdlfweb.dlf.org%2Fshortcut%2Fsc_download_fil%3Fvar_filnavn%3DF2131306936%2FInvitation%2520til%2520SPARK-konference.pdf


Fonden for forebyggelse og fastholdelse har nu vurderet skolernes indkomne ansøgninger.  

I alt søgte 58 skoler, men 1 trak sig undervejs. 50 skoler har indtil videre fået bevilget bistand til 

deres voldsforebyggende arbejde. De fordeler sig på 8 specialskoler og 42 folke- og efterskoler.  

Yderligere 7 skoler har fået tilsagn om tilskud, betinget af at de får rettet et par fejl i deres 

ansøgninger.  

 

Aktuelt om Arbejdsmiljø videreformidler meget gerne gode erfaringer og eksempler. Så hermed en 

opfordring til at indsende gode historier fra hverdagen til konsulent Inge Larsen på inl@dlf.org.  
 

 

 
 

 

Hvis du skifter mailadresse, bedes du opdatere den her via "Min Side" på foreningens website. Vælg 

Personlige oplysninger i menuen til venstre, og indtast din nye mailadresse i E-mail-feltet under 

Kontaktoplysninger.  

 

 

 

 

Danmarks Lærerforening  

Vandkunsten 12,  

1467 København K  

Tlf. 33 69 63 00  

Mail: dlf@dlf.org  
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