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Tilbud om gratis konsulentbistand til 

"TRIOEN" (AMR, TR og leder)  

 

 

Mandag den 11. april blev det nye Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) 

skudt i gang ved en stor konference i Vejle. 

 

Din arbejdsplads kan fra og med i dag få glæde af de gratis konsulentydelser, som følger med 

projektet. 

 

Læs denne fælles opfordring fra DLF og BUPL om at benytte det gratis tilbud. Det er en god idé, 

hvis du snarest muligt med din leder og TR drøfter, om I har lyst at benytte jer af konsulenternes 

tilbud. 

 

SPARK tilbyder hjælp inden for 4 temaer:  

• Forandringer og omstillinger 

• Samarbejde 

• Vold og trusler 

• Arbejdets indhold, omfang og udførelse 

 

Læs mere om SPARK her. Her kan du også finde et link til det ansøgningsskema, som I skal bruge, 

når I vil booke en SPARK-konsulent. Læs mere om ansøgningsproceduren her.  

 

 

 

 
 

Nyt AT-tilsyn: Udvidet risikobaseret tilsyn  
 

 

Arbejdstilsynet fortsætter sine besøg i undervisningssektoren. Selv om sidste års særlige tilsyn 

ikke længere eksisterer, er der fortsat politisk bevågenhed på tilsyn i undervisningssektoren. 

 

Første gang Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, kaldes det et risikobaseret tilsyn og er uanmeldt. 

Hvis Arbejdstilsynet under første besøg vurderer, at der er grundlag for et udvidet risikobaseret 

tilsyn, kommer de på et andet og aftalt besøg, hvor de f.eks. gennemfører observationer eller 

gruppesamtaler.  

 

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16628972&uid=675743982&&&https%3A%2F%2Fdlfweb.dlf.org%2Fshortcut%2Fsc_download_fil%3Fvar_filnavn%3DF-1370165348%2F2016-04-12%20-%20Spark_brev_apr16.pdf
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16628972&uid=675743982&&&http%3A%2F%2Fwww.personaleweb.dk%2Fspark
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16628972&uid=675743982&&&http%3A%2F%2Fwww.personaleweb.dk%2Fnode%2F1890
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16628972&uid=675743982&&&http%3A%2F%2Fwww.personaleweb.dk%2Farbejdsmilj%25C3%25B8%2Fs%25C3%25A5dan-s%25C3%25B8ger-i-om-st%25C3%25B8tte-fra-spark


Det udvidede risikobaserede tilsyn har særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø og muskel-skelet-

besvær. 

 

På BAR U&F's hjemmeside kan du læse mere om det udvidede risikobaserede tilsyn.  
 

 

 
 

Arbejdsmiljøorganisationens uddannelse 

får ekstra opmærksomhed  

 

 

Får din arbejdsplads besøg af Arbejdstilsynet, vil de også undersøge, hvorvidt alle 

arbejdsmiljøorganisationens medlemmer har fået tilbud om supplerende uddannelse. 

 

Det sker, fordi alle virksomheder pr. 1. januar i år skal kunne dokumentere, at der er givet tilbud 

om supplerende uddannelse, og at AMO i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse har 

bidraget til kompetenceudviklingsplanen for supplerende uddannelse.  

 

 

 

 
 

Ny bekendtgørelse om arbejdsrelateret 

vold uden for arbejdstiden  

 

 

Den 1. januar 2016 er bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid trådt i kraft og 

dermed også arbejdsgiverens pligt til at forebygge denne risiko. 

 

Bekendtgørelsen er baseret på en ny bestemmelse i arbejdsmiljøloven fra 2015, der giver 

arbejdsgiveren pligt til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold, der foregår uden for 

arbejdstiden.  

 

Det overordnede princip er, at forebyggelsen af vold uden for arbejdstiden følger principperne for 

forebyggelse af vold i arbejdstiden. 

 

Arbejdsgiveren er forpligtet til at oplyse Arbejdstilsynet om risiko for vold uden for arbejdstiden 

og skal foretage anmeldelse af dette til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet kan give påbud i forhold til 

vold i fritiden relateret til arbejdet. Arbejdsgiver skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og 

tillidsrepræsentanter gøres bekendt med sådanne afgørelser.  

 

Bliver arbejdsgiver bekendt med, at en medarbejder har været udsat for arbejdsrelateret vold eller 

trusler i fritiden, har arbejdsgiver pligt til at tilbyde den ansatte hjælp med politianmeldelsen.  

 

I APV-arbejdet på arbejdspladsen kan man med fordel medtage en vurdering af risikoen for at 

blive udsat for arbejdsrelateret vold. 

 

Bekendtgørelsen finder du her. 

 

 

 

 
 

FTF-undersøgelsen af 
 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16628972&uid=675743982&&&http%3A%2F%2Fwww.arbejdsmiljoweb.dk%2Fdin_arbejdsplads%2Fundervisning%2Fudvidet-risikobaseret-tilsyn-2016-undervisning%3Futm_source%3DArbejdsmili%25C3%25B8web.dk%26utm_campaign%3De3287c6793-Godt_arbejdsmiljo_30_03_2016%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_07aa3606ba-e3287c6793-20406573
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16628972&uid=675743982&&&http%3A%2F%2Farbejdstilsynet.dk%2Fda%2Fregler%2Fbekendtgorelser%2Fv%2Farbejdsrelateret_vold_uden_for_arbejdstid


arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår  
 

Dataindsamlingen for undersøgelsen er afsluttet og foreningen har opnået en svarprocent på 65. 

Det er tilfredsstillende i forhold til, at data kan betragtes som valide. Tak for indsatsen! 

 

Så snart alle data er analyseret, vil foreningen udsende en uddybende beskrivelse af resultaterne.  

 

 

 

 
 

 

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  

 

 

  

 
 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16628972&uid=675743982&&&https%3A%2F%2Fmedlem.dlf.org%2F
tel:33696300
mailto:dlf@dlf.org

