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Danmarks Lærerforening, Kreds 16’s arbejdsmiljøhandleplan for 2016-2018 
 
 
Arbejdsmiljøarbejdet har to spor: 
 

 Løbende drøftelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på skolerne og initiativer til 
at undersøge og påvirke arbejdsmiljøet positivt. Initiativer godkendes i kredsstyrelsen. 

 
 Involvering i aktuelle problemstillinger og indsats for løsning heraf via kurser, 

mødeaktivitet, forslag til retningslinjer, undersøgelser og lignende. Initiativer 
godkendes i kredsstyrelsen. 

 
Den arbejdsmiljøansvarlige har følgende arbejdsopgaver: 
 

 At varetage kredsens arbejdsmiljøarbejde i forhold til Høje-Taastrup Kommune i 
samarbejde med kredsformanden, som sidder i hovedudvalget. 

 At holde sig fagligt ajour på arbejdsmiljøområdet. 
 At tage initiativ til og understøtte arbejdsmiljøarbejdet i Kreds 16’s ad hoc 

arbejdsmiljøudvalg. 
 At være en aktiv del af Hovedstaden Vest’s arbejdsmiljøforum. 

o Herunder afholde et årligt fælles arrangement for arbejdsmiljørepræsentanter og 
skoleledere med arbejdsmiljøpolitisk indhold samt kursus for nye 
arbejdsmiljørepræsentanter. 

 At deltage i Danmarks Lærerforenings konferencer, uddannelse og regionale møder. 
 At tage initiativer der styrker samarbejdet mellem kreds, arbejdsmiljørepræsentanter, 

tillidsrepræsentanter og skoleledelse om arbejdsmiljøspørgsmål. 
 At bidrage til at arbejdsmiljøet indtænkes i alle aspekter af kredsens arbejde. 

 
 
Fokuspunkter for 2016-2018:  
 

 Forandringsprocesser og pres på økonomien 
Hele forandringsprocessen i relation til Lov 409 og skolereformens implementering 
stiller stadig øgede krav om hjælp og vejledning, som Kreds 16 skal leve op til. 
Forandringsprocesser i sig selv er en arbejdsbelastning, der kan føre til øget fravær og 
stressreaktioner. Hertil kommer at hver lærer skal undervise mere og alt afhængig af 
hvilken balance imellem krav og resurser der opnås, kan det øge den psykiske 
belastning ved lærerarbejdet. Oven i ser det ud til, at de kommende år byder på øget 
pres på skolernes økonomi, hvilket kan medføre krav om flere opgaver til den enkelte 
uden tilsvarende tilførsel af tid. 

 Psykisk arbejdsmiljø 
Vi får ikke en sikring af tid til forberedelse og efterbehandling af vores undervisning, 
mens vi arbejder under lov 409. Det bliver lederen, der fordeler tid til den enkeltes 
opgaver. Dermed risikerer vi at blive hinandens modstandere i en kamp om tiden, og 
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det vil belaste det psykiske arbejdsmiljø voldsomt. Derfor vil vi gøre meget for at nå ud 
til alle med en appel om, at man på skolerne finder solidariske løsninger. 

 Fysisk arbejdsmiljø 
Det fysiske arbejdsmiljø er ændret, idet eleverne såvel som lærerne skal være længere 
tid på skolen. Ud over behovet for lærerarbejdspladser bliver der også øget pres på 
toilet- og øvrige faciliteter. Vi skal holde arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsfolk 
ajour med de krav til fysisk arbejdsmiljø, kommunen skal leve op til, og deltage i 
løsning af problemer, hvor de opstår.    

 APV 
Arbejdsmiljøloven angiver, at der skal gennemføres en APV mindst hvert 3. år, eller når 
der sker forandringer, det være sig ledelsesskift, skolesammenlægning eller lignende. 
Der er metodefrihed, og i Høje-Taastrup Kommune er det HR-afdelingen, der er 
arkitekten bag APV-arbejdet. APV’en skal gennemføres i et samarbejde mellem ledelse 
og medarbejdere, og vi vil holde øje med, at der reelt samarbejdes om opgaven. 

 Vold og trusler om vold 
En stor opgave med inklusion i undervisningen samtidigt med presset på ressourcerne 
har medført et øget antal tilfælde af volds- og trusselssituationer. Udover at sikre at 
skolerne har retningslinjer om vold og trusler har vi pt. en vigtig opgave i at udbrede 
viden om at sager med skadevolder afvises i Erstatningsnævnet, hvis der ikke er 
foretaget politianmeldelse inden 72 timer. Således anbefaler vi i dag, at alle voldssager 
politianmeldes, uanset skadevolders alder og pædagogiske hensyn.    
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