JEG ER DIN
ARBEJDSMILJØ
REPRÆSENTANT
– HVAD KAN DU
BRUGE MIG TIL?
Vi skal i samarbejde sikre et godt
arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen
for, at den socialpædagogiske faglighed
kan udfolde sig.
Husk på, at vi som kolleger og
medarbejdere er hinandens arbejdsmiljø.

SOM AMR ARBEJDER JEG
FOR ET SUNDT OG SIKKERT
ARBEJDSMILJØ
Hvordan arbejder jeg med det?
■■ Jeg har altid øje for, at der er et sundt og sikkert arbejdsmiljø for

os alle.
■■ Jeg handler på de henvendelser, jeg modtager, som har betydning

for arbejdsmiljøet.
■■ Jeg sikrer, at der altid er opdaterede arbejdspladsvurderinger (APV)

og trivselsundersøgelser.
■■ Jeg sikrer, at der udarbejdes handleplaner på baggrund af disse.
■■ Jeg skal hjælpe dig med, at arbejdsskader registreres,

dokumenteres og anmeldes, og forebyggelse iværksættes.
■■ Jeg bliver inddraget, når der sker ændringer på arbejdspladsen,

som kan have indflydelse på arbejdsmiljøet.
■■ Jeg holder mig opdateret med viden om arbejdsmiljø via netværk,

uddannelse og inspirationsdage hos bl.a. Socialpædagogerne.

SOM AMR INDGÅR JEG
I ET SAMARBEJDE MED
VORES LEDELSE OG
TILLIDSREPRÆSENTANT
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HVAD ER ARBEJDSMILJØ?
Nedenfor kan du se tre hovedkategorier indenfor begrebet ”arbejdsmiljø”. Under hver kategori har vi fremhævet nogle emner, som er
en særlig udfordring på det socialpædagogiske område. Vi har ved
skabelonen forsøgt at illustrere, hvordan de forskellige emner påvirker
arbejdsmiljøet.
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HVAD KAN DU SELV GØRE?
■■ Sige til, hvis du oplever problemer med arbejdsmiljøet.
■■ Komme med gode idéer og forslag til, hvordan vi kan forbedre

arbejdsmiljøet.
■■ Være aktiv og ærlig, når du skal udfylde APV og

trivselsundersøgelser.
■■ Involvere dig, når arbejdsmiljøet er på dagsordenen.

Her kan du træffe mig:
Navn
Afdeling
Telefon
Mail
Træffetid
Hvis det er akut

www.sl.dk

