
 

 

 
 

Referat af AMR-møde 
 
Tirsdag d. 05.01.2016 kl.14.00-16.00 
Deltagere: Signe HØ, Christoffer HV, Camilla EG, Sofie HL, Claes KS og Maiken KS 
 
Pkt. 001 – 16 Godkendelse af dagsorden 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 
Pkt. 002 – 16 APV-processen på skolerne 

 Evaluering af store MED-dag 
Generelt en god dag med et relevant program, om end Tage Søndergaard heller ikke har 
en konkret, nem løsning på udfordringen med krav i arbejdet. 
Det er vigtigt at holde fast i at dagen er for hele MED-udvalg, jo flere deltagende ledere 
(som bruger gruppearbejdet), jo større mulighed for at udnytte gruppearbejdet til at 
igangsætte nye initiativer. 

 Krav i arbejdet 
På alle skoler er dette et indsatsområde. Der er lavet handlingsplaner, men det er et 
abstrakt punkt for både ledere og medarbejderrepræsentanter. Udfordringen er at pege 
på arbejdsopgaver, som ikke behøver blive løst 100 % eller fjernes. 
Det er en vigtig opgave for MED-repræsentanter på alle niveauer at holde fast i denne 
dagsorden, uanset vanskeligheden af at finde løsninger.  

 Andet? 
På flere skoler er retfærdighed også et emne, som der er lavet handlingsplaner på. 
Retfærdighed er især i forhold til gennemsigtighed i fag- og opgavefordelingen samt i 
lærer-pædagog-samarbejdet. 

 Kommune MEDs arbejde med arbejdsmiljø og krav i arbejdet 
Der har været den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Kommune MED og der er tre indsatser 
med fokus: Krav i arbejdet, vold og trusler om vold samt forebyggelse og håndtering af 
stress. 
 

Pkt. 003 – 16 Arbejdsskader 
 Hvilke arbejdsskader er der anmeldt fra din skole? 

Kredsen ønsker fortsat at modtage informationer om arbejdsskader, som anmeldes på 
skolerne fra arbejdsmiljørepræsentanterne. Der er to formål med denne information: 1) 
Kredsen foretager en vurdering af om medlemmet skal tilbydes yderligere hjælp til at følge 
sagen 2) Kredsen ønsker at have et overblik over de arbejdsskader, medlemmer kommer ud 
for, for fx at se mønstre og tage sager op i relevante fora. 

 
Pkt. 004 – 16 Arbejdstid fællespapir/bilag 4 (de 15 punkter) 

Alle skoler har gennemført faglig klub mødet og planlagt, hvilke områder, der skal være fokus 
på at forbedre i den kommende periode. Det er også vigtigt at fastholde denne dagsorden og 
bruge bilag 4 i overenskomsten, som også indeholder arbejdsmiljøovervejelser. 

 
Pkt. 005 – 16 Sygefraværsstatistik 

Kommunens sygefraværsstatistik for de første tre kvartaler af 2016 blev uddelt og drøftet. 
Kommunen bruger et nyt system til at indsamle data. Kredsen vil fremover videresende 
statistikkerne, når de er tilgængelige. 
  

Pkt. 006 – 16 Eventuelt 
Når arbejdsmiljørepræsentanterne arbejder ”for” kredsen/DLF, fx til møder på kredsen eller i 
andre regi skal kredsen betale for dette, selvom det ofte er en opkvalificering af AMR’s 
arbejde på skolerne. Hvis AMR har undervisning skal han/hun frikøbes, det sker ved at 
udfylde skema på skolen til indberetning til AKUT-fonden. Hvis AMR ikke har undervisning 
skal han/hun modtage et vederlag fra kredsen.  



 

 

 
Pkt. 007 – 16 Punkter til kommende møder 
 Arbejdsskader, hvordan er en god procedure på skolerne. Kan vi lave et fælles oplæg. 
 


