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Fællesarrangementer under AMR 2019
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I 2019 sætter vi i fællesskab fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne 
og arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.

I AMR 2019-KAMPAGNEN håber vi at der landet 
over vil blive gennemført en lang række lokale fælles 
arbejdsmiljø-arrangementer. 

Derfor har vi udgivet dette lille katalog, som præsen-
terer nogle af de muligheder som kampagnen tilbyder 
for at understøtte, at der gennemføres arbejdsmiljøar-
rangementer over hele landet:

 Opstartsmøder

 Temamøder

 Materialer

I kataloget kan du læse nærmere om de enkelte mø-
der og hvordan det praktisk kan lade sig gøre.

Forudsætningen for fællesarrangementerne er, at I 
finder sammen lokalt på tværs af de faglige organi-
sationer. Det kan være som et fælles arrangement 

på tværs af alle faglige organisationer i et lokalom-
råde om f.eks AMR og psykisk arbejdsmiljø. Det kan 
være på tværs indenfor daglige arbejdsfællesskaber 
i f.eks den offentlige sektor, på hospitalerne eller på 
skolerne.

Det kan være på tværs af organisationerme indenfor 
en branche som f.eks indenfor byggefagene. Eller det 
kan kan være helt nye samarbejder, på tværs af orga-
nisationer der traditionelt ikke har arbejdet sammen

Eneste forudsætning er, at mindst 2 faglige organi-
sationer finder sammen om et arrangement. Så kan 
AMR 2019 kampagne hjælpe med ressourcer, under-
viser og alt det praktiske.

Alt dette kan du læse nærmere om i kataloget.

God læselyst
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Opstartsmøder om AMR 2019

Inspirationsseminarerne i oktober-november 2018 viste, at der rundt i landet 
var efterspørgsel på arrangementer, som lokalt kan ”skyde” AMR 2019 i gang. 

AMR-kampagnen medvirker derfor til at afholde to slags opstartsmøder:

OPSTARTSMØDER OM AMR 2019  
FOR ORGANISATIONERNE

Målgruppen er her primært lokale repræsentanter fra 
de faglige organisationer. AMR-kampagnen anbefaler, 
at opstartsmøder i størst muligt omfang arrangeres 
i samarbejde mellem de hidtidige LO-forbund og 
FTF-medlemsorganisationer.

Møderne kan fx afholdes som lokale fyraftensmøder med 
følgende indhold:

 Præsentation af resultaterne fra AMR-
undersøgelserne i LO og FTF

 Overordnet præsentation af AMR-kampagnen

 Præsentation af muligheder og tilbud om lokale 
arrangementer

 Diskussion af lokale initiativer for AMR 

 Videre proces

OPSTARTSMØDER OM AMR 2019 FOR 
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTERNE

Målgruppen er her lokale AMR. Både FTF- og LO-
undersøgelserne har vist, at der er stort behov for både 
at styrke opbakningen fra kollegerne på arbejdspladsen 
og samtidig styrke AMR’s indflydelse.

AMR-kampagnen tilbyder derfor at afholde et lokalt 
fyraftensmøde med fokus på inddragelse af kollegerne  
og øget indflydelse for AMR:

 Præsentation af resultaterne fra AMR-
undersøgelserne i LO og FTF

 Fokus på inddragelse af kollegerne

 Værktøjer og tips til inddragelse af kollegerne

 Styrket indflydelse for AMR

 Diskussion af lokale initiativer i AMR 2019

 Videre proces

AMR-kampagnen anbefaler, at opstartsmøder i størst muligt omfang arrangeres i samarbejde på 
tværs af flest mulige faglige organisationer i Fagbevægelsens Hovedorganisation

4



Praktiske informationer om opstartsmøderne

Opstartsmøde om AMR 2019 for AMR  
– X-købing 1.feb 2019:

Mødet er fx et arrangement der har som mål at samle 
lokale AMR til en indledende diskussion om aktiviteter i 
AMR 2019-året og komme med forslag til aktiviteter.

GENERELT

 Ønske om hjælp til at afholde et opstartsmøde rettes 
til Karina F. Andersen kfa@konventum.dk

 Kampagnen stiller ressourcer til rådighed, hvis mini-
mum to forbund/organisationer deltager som arrangø-
rer eller sender deltagere.

 Mulighed for fleksibel afholdelse efter lokale ønsker 
som heldagsmøde, halvdagsmøde eller fyraftensmøde 

 Kan afholdes med lokal tovholder/underviser eller 
med underviser udsendt fra AMR kampagnen

 Hvis tovholderne ønsker det, kan kampagnen stå for 
tilmelding, registrering, deltagerlister mm

 Hvis kampagnen beslutter at stille ressourcer til rådig-
hed, kan der ydes støtte til forplejning og underviser

 Tilsagn om tildeling af ressourcer foregår efter 
først-til-mølle-princippet

ARRANGEMENTS-NR.

 Alle arrangementer under kampagnen tildeles et 
arrangements-nr. (5163-19-x)

 Arrangements-nr. oprettes af Karina F. Andersen  
kfa@konventum.dk

 Ved et arrangement uden gebyr og uden tabt arbejds-
fortjeneste kan der for FIU-medlemmer ske tilmelding 
direkte via NemID. Andre skal tilmeldes direkte til 
kfa@konventum.dk

 Hvis der er tale om arrangement med gebyr eller som 
indbefatter udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste mm 
skal der for FIU-medlemmer ske tilmelding til FIU-nr. 
Andre skal tilmeldes direkte til kfa@konventum.dk

ØKONOMI

Lokale opstartsmøder er gebyrfrie for deltagere.

 Arrangør: Organisationer i Fagbevægelsens 
Hovedorganisation

 Tid & sted: x. februar kl. 16:30-19:30

 Ressourcer: Oplægsholder fra AMR-kampagnen

 Deltagere: AMR fra forbund og 
medlemsorganisationer

 Omkostning: Gebyrfri deltagelse

EKSEMPEL PÅ ARRANGEMENT – GEBYRFRIE ARRANGEMENTER
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Temamøder for arbejdsmiljørepræsentanter

DER KAN VÆLGES MELLEM FØLGENDE  
NI TEMAMØDER:

1. AMR & roller, opgaver, tid til arbejdsmiljøarbejdet, 
kompetencer og uddannelse

2. AMR & psykisk arbejdsmiljø og stress

3. AMR & mobning og seksuel chikane

4. AMR & konflikter

5. AMR & fysisk nedslidning (ergonomisk arbejdsmiljø)

6. AMR & støj, støv og indeklima 

7. AMR & kemiske stoffer og materialer, herunder 
nanomaterialer 

8. AMR & det strategiske arbejdsmiljøarbejde 

9. Unge og nyrekruttering af AMR

GENERELT OM TEMAMØDERNE NR. 2-7

På temamøderne nr. 2-7 vil AMR beskæftige sig med, 
hvilke roller og opgaver han eller hun har i forbindelse 
med at identificere, håndtere og forebygge specifikke 
problemer i arbejdsmiljøet. Derudover vil temamøderne 
nr. 2-7 have fokus på, hvilke kompetencer der er nød-
vendige for at kunne identificere, håndtere og forebygge 
de specifikke problemer i arbejdsmiljøet.

FORMÅL MED TEMAMØDERNE

AMR får større kendskab til, hvad det betyder at være repræsentant for sine kolleger og samarbejde 
med ledelsen om at identificere, håndtere og forebygge problemer i det fysiske og psykiske 

arbejdsmiljø. Derudover får AMR ny viden, inspiration og værktøjer til, hvordan han eller hun kan 
styrke sin funktion og sine kompetencer som AMR.
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Varighed
Forbundene og medlemsorganisationerne kan vælge, 

om temamøderne skal afholdes som 

 Heldagsmøde 
  Halvdagsmøde 
 Fyraftensmøde

HVORDAN FOREGÅR HELDAGS- OG 
HALVDAGSMØDET?

Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, øvelser og 
debat i plenum. AMR’s egne erfaringer vil under hele 
mødet blive inddraget og koblet til ny viden på området.

HVORDAN FOREGÅR  
FYRAFTENSMØDET?

Der veksles mellem korte oplæg og debat i plenum. 
AMR’s egne erfaringer vil under hele mødet blive 
inddraget og koblet til ny viden på området.

MATERIALER 

AMR får udleveret relevante materialer og værktøjer til brug på arbejdspladsen.
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 Hvorfor er temaet relevant at sætte på dagsordenen?

 Hvad står der i arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser, vejledninger og 
FH-håndbogen for AMR om roller, opgaver, tid til arbejdsmiljø arbejdet, 
kompetencer og kompetenceudvikling?

 Hvilke roller og opgaver har du som AMR i arbejdsmiljøgruppen og i 
arbejdsmiljøudvalget/MED-udvalget?

 Forventningsafstemning med ledelsen om dine roller og opgaver og tid til 
arbejdsmiljøarbejdet

 Hvordan repræsenterer du dine kolleger, deres viden og erfaringer overfor 
ledelsen?

 Forventningsafstemning med dine kolleger om, hvad de kan forvente af 
dig, og hvad du kan forvente af dem

 Hvordan påvirker du kollegaerne til en adfærd, der forbedrer deres sikker-
hed og sundhed?

 Gennemgang af de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer 
for en AMR

 Hvordan kan du blive klædt på til at varetage funktionen som AMR?

 Hvordan kan din fagforening understøtte dig som AMR?

 Hvad er næste skridt hjemme på din arbejdsplads?

 Kort introduktion til AMR’s rol-
ler og opgaver, tid til arbejds-
miljøarbejdet, kompetencer og 
kompetenceudvikling

 Forventningsafstemning med ledel-
sen om dine roller og opgaver og tid 
til arbejdsmiljøarbejdet

 Forventningsafstemning med dine 
kolleger om, hvad de kan forvente af 
dig, og hvad du kan forvente af dem

 Hvordan kan du blive klædt på til at 
varetage funktionen som AMR?

 Hvordan kan din fagforening under-
støtte dig som AMR?

 Hvad er næste skridt hjemme på din 
arbejdsplads?

Indhold i Indhold i

Heldags- og halvdagsmødet Fyraftensmødet

1
Tema 
møde AMR & roller, opgaver, tid til arbejdsmiljøarbejdet, 

kompetencer og uddannelse
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 Hvorfor er temaet relevant at sætte på dagsordenen?

 Hvad er psykisk arbejdsmiljø, social kapital og god ledelse?

 Hvad har man gjort på de arbejdspladser, der har et godt psykisk arbejds-
miljø og lav/ingen stress?  

 Hvordan kan ledelsen og medarbejderne samarbejde om at forbedre det 
psykiske arbejdsmiljø?

 Hvilke roller og opgaver har AMR i arbejdsmiljøgruppen med at 
identificere, håndtere og forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø?

 Hvilke roller og opgaver har AMR i arbejdsmiljøudvalget/MED-udvalget  
med at identificere, håndtere og forebygge problemer i det psykiske 
arbejdsmiljø?

 Hvilke roller og opgaver har AMR i arbejdsmiljøgruppen og i arbejdsmiljø-
udvalget/MED-udvalget med at identificere og håndtere stress?

 Hvordan inddrager du kollegernes erfaringer i arbejdet med at forbedre det 
psykiske arbejdsmiljø?

 Hvordan kan du samarbejde med TR om at forbedre det psykiske 
arbejdsmiljø?

 Hvilke kompetencer er nødvendige for dig i arbejdet med at identificere, 
håndtere og forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø, og hvilke 
kompetencer skal du have styrket i arbejdet med at identificere, håndtere 
og forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø?

 Hvordan kan du få den nødvendige tid til arbejdet med det psykiske 
arbejdsmiljø? 

 Hvordan kan din fagforening understøtte dig som AMR?

 Hvad er næste skridt hjemme på din arbejdsplads?

 Kort introduktion til hvad er psykisk 
arbejdsmiljø, social kapital og 
systematisk arbejdsmiljøarbejde? 

 Hvilke roller og opgaver har AMR 
i AMO/MED med at identificere, 
håndtere og forebygge problemer i 
det psykiske arbejdsmiljø og stress?

 Hvordan inddrager du kollegernes 
viden og erfaringer i arbejdet med at 
forbedre det psykiske arbejdsmiljø?

 Hvilke kompetencer er nødvendige, 
og hvilke skal du have styrket i arbej-
det med at identificere, håndtere og 
forebygge problemer i det psykiske 
arbejdsmiljø?

 Hvordan kan din fagforening under-
støtte dig, og hvad er næste skridt 
hjemme på din arbejdsplads?

 Hvordan kan du få den nødvendige 
tid til arbejdet med det psykiske 
arbejdsmiljø? 

Indhold i Indhold i

Heldags- og halvdagsmødet Fyraftensmødet

2
Tema 
møde

AMR & psykisk arbejdsmiljø og stress 
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 Hvorfor er temaet relevant at sætte på dagsordenen?

 Hvad er mobning og symptomer og tegn på mobning og seksuel chikane?

 Hvordan kan ledelsen, AMR og TR samarbejde om at forebygge mobning 
og seksuel chikane?

 Hvilke roller og opgaver har AMR i arbejdsmiljøgruppen og i arbejds-
miljøudvalget/MED-udvalget med at identificere, håndtere og forebygge 
mobning og seksuel chikane?

 Hvordan inddrager du kollegernes viden og erfaringer i arbejdet med at 
forebygge mobning og seksuel chikane?

 Hvordan kan du samarbejde med TR om at forebygge mobning og seksuel 
chikane?

 Lederens rolle i udvikling og forebyggelse af mobning og seksuel chikane

 Hvilke kompetencer er nødvendige for dig i arbejdet med at identificere, 
håndtere og forebygge mobning og seksuel chikane, og hvilke kompe-
tencer skal du have styrket i arbejdet med at identificere, håndtere og 
forebygge mobning og seksuel chikane?

 Hvordan kan du få den nødvendige tid til arbejdet med mobning og seksuel 
chikane? 

 Hvordan kan din fagforening understøtte dig som AMR i arbejdet med at 
identificere, håndtere og forebygge mobning?

 Hvad er næste skridt hjemme på din arbejdsplads?

 Kort introduktion til hvad er mobning 
og symptomer og tegn på mobning?

 Hvilke roller og opgaver har AMR 
i AMO/MED mht. at identificere, 
håndtere og forebygge mobning?

 Hvordan inddrager du kollegernes 
viden og erfaringer i arbejdet med at 
forebygge mobning?

 Hvilke kompetencer er nødvendige 
for dig, og hvilke skal du have 
styrket i arbejdet med at identificere, 
håndtere og forebygge mobning?

 Hvordan kan din fagforening 
understøtte dig som AMR i arbejdet 
med at identificere, håndtere 
og forebygge mobning, og hvad 
er næste skridt hjemme på din 
arbejdsplads?

Indhold i Indhold i

Heldags- og halvdagsmødet Fyraftensmødet

3
Tema 
møde

AMR & mobning og seksuel chikane 
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 Hvorfor er temaet relevant at sætte på dagsordenen?

 Hvad er konflikter og symptomer og tegn på konflikter?

 Hvordan kan ledelsen, AMR og TR samarbejde om at forebygge konflikter?

 Hvilke roller og opgaver har AMR i arbejdsmiljøgruppen og i arbejds-
miljøudvalget/MED-udvalget med at identificere, håndtere og forebygge 
konflikter?

 Hvordan inddrager du kollegernes viden og erfaringer i arbejdet med at 
forebygge konflikter?

 Hvordan kan du samarbejde med TR om at forebygge konflikter?

 Lederens rolle i udvikling og forebyggelse af konflikter

 Hvilke kompetencer er nødvendige for dig i arbejdet med at identificere, 
håndtere og forebygge konflikter, og hvilke kompetencer skal du have 
styrket i arbejdet med at identificere, håndtere og forebygge konflikter?

 Hvordan kan du få den nødvendige tid til arbejdet med konflikter og det 
psykiske arbejdsmiljø?

 Hvordan kan din fagforening understøtte dig som AMR i arbejdet med at 
identificere, håndtere og forebygge konflikter?

 Hvad er næste skridt hjemme på din arbejdsplads?

 Kort introduktion til hvad er 
konflikter og symptomer og tegn på 
konflikter?

 Hvilke roller og opgaver har AMR 
i AMO/MED mht. at identificere, 
håndtere og forebygge konflikter?

 Hvordan inddrager du kollegernes 
viden og erfaringer i arbejdet med at 
forebygge konflikter?

 Hvilke kompetencer er nødvendige 
for dig, og hvilke skal du have 
styrket i arbejdet med at identificere, 
håndtere og forebygge konflikter?

 Hvordan kan din fagforening 
understøtte dig som AMR i arbejdet 
med at identificere, håndtere og 
forebygge konflikter?

 Hvad er næste skridt hjemme på din 
arbejdsplads?

Indhold i Indhold i

Heldags- og halvdagsmødet Fyraftensmødet

4
Tema 
møde

AMR & konflikter
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 Hvorfor er temaet relevant at sætte på dagsordenen?

 Hvad er fysisk nedslidning?

 Hvordan kan ledelsen og AMR samarbejde om at forebygge fysisk 
nedslidning?

 Hvilke roller og opgaver har AMR i arbejdsmiljøgruppen og i arbejdsmiljø-
udvalget/MED-udvalget med at identificere, håndtere og forebygge fysisk 
nedslidning?

 Hvordan inddrager du kollegernes viden og erfaringer i arbejdet med at 
forebygge fysisk nedslidning?

 Hvordan kan du samarbejde med TR om at forebygge fysisk nedslidning?

 Lederens rolle i forebyggelse af fysisk nedslidning

 Hvilke kompetencer er nødvendige for dig i arbejdet med at identificere, 
håndtere og forebygge fysisk nedslidning, og hvilke kompetencer skal du 
have styrket i arbejdet med at identificere, håndtere og forebygge fysisk 
nedslidning?

 Hvordan kan du få den nødvendige tid til arbejdet med at forebygge fysisk 
nedslidning?

 Hvordan kan din fagforening understøtte dig som AMR i arbejdet med at 
identificere, håndtere og forebygge fysisk nedslidning?

 Hvad er næste skridt hjemme på din arbejdsplads?

 Kort introduktion til hvad er fysisk 
nedslidning og symptomer og tegn 
på fysisk nedslidning?

 Hvilke roller og opgaver har AMR 
i AMO/MED mht. at identificere, 
håndtere og forebygge fysisk 
nedslidning?

 Hvordan inddrager du kollegernes 
viden og erfaringer i arbejdet med at 
forebygge fysisk nedslidning?

 Hvilke kompetencer er nødvendige 
for dig, og hvilke skal du have 
styrket i arbejdet med at identificere, 
håndtere og forebygge fysisk 
nedslidning?

 Hvordan kan din fagforening 
understøtte dig som AMR i arbejdet 
med at identificere, håndtere og 
forebygge fysisk nedslidning?

 Hvad er næste skridt hjemme på din 
arbejdsplads?

Indhold i Indhold i

Heldags- og halvdagsmødet Fyraftensmødet

5
Tema 
møde

AMR & fysisk nedslidning (ergonomisk arbejdsmiljø)
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 Hvorfor er temaet relevant at sætte på dagsordenen?

 Hvad er støj, støv og dårligt indeklima?

 Hvordan kan ledelsen og AMR samarbejde om at forebygge støj, støv og 
dårligt indeklima?

 Hvilke roller og opgaver har AMR i arbejdsmiljøgruppen og i arbejdsmiljø-
udvalget/MED-udvalget med at identificere, håndtere og forebygge støj, 
støv og dårligt indeklima?

 Hvordan inddrager du kollegernes viden og erfaringer i arbejdet med at 
forebygge støj, støv og dårligt indeklima?

 Hvordan kan du samarbejde med TR om at forebygge støj, støv og dårligt 
indeklima?

 Lederens rolle i forebyggelse af støj, støv og dårligt indeklima

 Hvordan kan du få den nødvendige tid til arbejdet med støv, støj og dårligt 
indeklima?

 Hvilke kompetencer er nødvendige for dig i arbejdet med at identificere, 
håndtere og forebygge støj, støv og dårligt indeklima, og hvilke kompe-
tencer skal du have styrket i arbejdet med at identificere, håndtere og 
forebygge støj, støv og dårligt indeklima?

 Hvordan kan din fagforening understøtte dig som AMR i arbejdet med at 
identificere, håndtere og forebygge støj, støv og dårligt indeklima?

 Hvad er næste skridt hjemme på din arbejdsplads?

 Kort introduktion til, hvad er 
symptomer og tegn på støj, støv og 
dårligt indeklima?

 Hvilke roller og opgaver har AMR 
i AMO/MED mht. at identificere, 
håndtere og forebygge støj, støv og 
dårligt indeklima?

 Hvordan inddrager du kollegernes 
viden og erfaringer i arbejdet med 
at forebygge støj, støv og dårligt 
indeklima?

 Hvilke kompetencer er nødvendige 
for dig, og hvilke skal du have 
styrket i arbejdet med at identificere, 
håndtere og forebygge støj, støv og 
dårligt indeklima?

 Hvordan kan din fagforening 
understøtte dig som AMR i arbejdet 
med at identificere, håndtere og 
forebygge støj, støv og dårligt 
indeklima? Og hvad er næste skridt 
hjemme på din arbejdsplads?

Indhold i Indhold i

Heldags- og halvdagsmødet Fyraftensmødet

6
Tema 
møde

AMR & støj, støv og indeklima 
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 Hvorfor er temaet relevant at sætte på dagsordenen?

 Hvad er kemiske stoffer og materialer, herunder nanomaterialer?

 Hvordan kan ledelsen og medarbejderne samarbejde om at forebygge 
skader fra kemiske stoffer og materialer?

 Hvilke roller og opgaver har AMR i arbejdsmiljøgruppen og i arbejdsmil-
jøudvalget/MED-udvalget med at identificere, håndtere og forebygge 
skader fra kemiske stoffer og materialer?

 Hvordan inddrager du kollegernes viden og erfaringer i arbejdet med at 
forebygge skader fra kemiske stoffer og materialer?

 Hvordan kan du samarbejde med TR om at forebygge skader fra kemiske 
stoffer og materialer?

 Lederens rolle i forebyggelse af skader fra kemiske stoffer og materialer

 Hvordan kan du få den nødvendige tid til arbejdet med kemiske stoffer og 
materialer

 Hvilke kompetencer er nødvendige for dig i arbejdet med at identificere, 
håndtere og forebygge skader fra kemiske stoffer og materialer, og hvilke 
kompetencer skal du have styrket i arbejdet med at identificere, håndtere 
og forebygge skader fra kemiske stoffer og materialer?

 Hvordan kan din fagforening understøtte dig som AMR i arbejdet med at 
identificere, håndtere og forebygge skader fra kemiske stoffer og materia-
ler, og hvad er næste skridt hjemme på din arbejdsplads?

 Kort introduktion til kemiske stoffer 
og materialer

 Hvilke roller og opgaver har AMR 
i AMO/MED mht. at identificere, 
håndtere og forebygge problemer 
med kemiske stoffer og materialer

 Hvordan inddrager du kollegernes 
viden og erfaringer i arbejdet

 Hvilke kompetencer er nødvendige 
for dig, og hvilke skal du have styrket 
i arbejdet med kemiske stoffer og 
materialer

 Hvordan kan din fagforening 
understøtte dig som AMR i arbejdet 
med kemiske stoffer og materialer

 Hvad er næste skridt hjemme på din 
arbejdsplads?

Indhold i Indhold i

Heldags- og halvdagsmødet Fyraftensmødet

7
Tema 
møde AMR & kemiske stoffer og materialer,  

herunder nanomaterialer 
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 Hvorfor er temaet relevant at sætte på dagsordenen?

 Hvad forstås ved strategiske opgaver?

 Hvilke opgaver hører ind under de strategiske opgaver ifølge lovgivningen?

 Hvad er forskellen på operationelle og strategiske opgaver? Og hvad er 
sammenhængen? 

 Hvilke roller og opgaver har du i det strategiske arbejdsmiljøarbejde?

 Hvordan samarbejder du med ledelsen om de strategiske opgaver?

 Hvordan repræsenterer du dine kolleger, deres viden og erfaringer overfor 
ledelsen?

 Hvordan samarbejder du med TR om de strategiske opgaver?

 Hvordan får du i højere grad indflydelse på det strategiske 
arbejdsmiljøarbejde?

 Sådan forbereder og gennemfører du konstruktive forhandlinger

 Hvilke kompetencer er nødvendige for at kunne varetage det strategiske 
arbejdsmiljøarbejde?

 Hvordan kan du få den nødvendige tid til det strategiske 
arbejdsmiljøarbejde?

 Gennemgang af de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer 
for en AMR

 Hvilke kompetencer skal du have styrket i relation til det strategiske 
arbejdsmiljøarbejde?

 Hvordan kan din fagforening understøtte dig i det strategiske arbejdsmil-
jøarbejde på din arbejdsplads?

 Hvad er næste skridt hjemme på din arbejdsplads?

AMR-kampagnen tilbyder ikke 
fyraftensmøde i ”AMR og det 
strategiske arbejdsmiljøarbejde”

Indhold i Indhold i

Heldags- og halvdagsmødet Fyraftensmødet

8
Tema 
møde

AMR & det strategiske arbejdsmiljøarbejde 
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Indholdet for dette tema bliver beskrevet i begyndelsen af 2019 og kan ses 
på hjemmesiden www.fho.dk fra den 1. marts 2019.

9
Tema 
møde

Unge og nyrekruttering af AMR
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Praktiske oplysninger om temamøderne

GENERELT

 Ønske om hjælp til at afholde et temamøde rettes til 
Karina F. Andersen kfa@konventum.dk

 Kampagnen stiller ressourcer til rådighed, hvis mini-
mum to forbund/organisationer deltager som arrangø-
rer eller sender deltagere

 Kan afholdes med lokal tovholder/underviser eller 
med underviser udsendt fra AMR kampagnen

 Hvis tovholderne ønsker det, kan kampagnen stå for 
tilmelding, registrering, deltagerlister mm

 Hvis kampagnen beslutter at stille ressourcer til rådig-
hed, kan der ydes støtte til forplejning og underviser

 Tilsagn om tildeling af ressourcer foregår efter 
først-til-mølle-princippet

ARRANGEMENTS-NR.

 Alle arrangementer under kampagnen tildeles et 
arrangements-nr. (5163-19-x)

 Arrangements-nr. oprettes af Karina F. Andersen  
kfa@konventum.dk

 Ved et arrangement uden gebyr og uden tabt 
arbejdsfortjeneste kan der for FIU-medlemmer ske 
tilmelding direkte via NemID. Andre skal tilmeldes 
direkte til kfa@konventum.dk

 Hvis der er tale om arrangement med gebyr eller som 
indbefatter udbetaling af tabt arbejdsfortjene mm. 
skal der for FIU-medlemmer ske tilmelding til FIU-nr. 
Andre skal tilmeldes direkte til kfa@konventum.dk

 Arrangør: Organisationer i Fagbevægelsens Hovedorganisation

 Tid & sted: x. marts kl. 12.30-16.00

 Ressourcer: Oplægsholder fra AMR-kampagnen

 Deltagere: AMR fra faglige organisationer i FH

 Omkostning: Gebyrfri deltagelse for deltagere fra organisationer 
der er medlem af FIU-samarbejdet. Andre deltagere betaler 
deltagergebyr

EKSEMPEL PÅ ARRANGEMENT 

Temamøde 1 om  
”AMR & roller, opgaver, 
tid til arbejdsmiljøarbejdet, 
kompetencer og uddannelse” 
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 Arrangør: Et enkelt forbund 

 Ressourcer: Oplægsholdere fra AMR-kampagnen

 Deltagere: Deltagere fra et enkelt forbund eller 
medlemsorganisation

 Omkostning: Hvis der ønskes at trække på ressourcer fra 
kampagnen, betales honorar efter aftale. Betalingen afhænger 
af aktivitetens længde og forberedelsesbehov

ARRANGEMENT I ET ENKELT FORBUND/MEDLEMSORGANISATION

Forbund eller en medlemsorganisation 
der ønsker at bruge en af fællesskabets 
konsulenter til oplæg eller undervisning 
på eget arrangement:

Aktivitet Deltagere fra organisationer, 
der er medlemmer af FIU

Gebyrfrit for deltagere

Gebyrfrit for deltagere

Gebyrfrit for deltagere

Deltagere fra organisationer, 
der IKKE er medlemmer af FIU

Gebyrfrit for deltagere

Gebyr på 150 kr. per deltager

Gebyr på 300 kr. per deltager

Lokale temamøder  
– fyraftensmøder

Lokale temamøder 
½-dags

Lokale temamøder 
1-dags

I forbindelse med tilmeldingen opgives hvilken faglig organisation, der betaler 
regningen og hvem der skal have tilsendt regningen.
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Vil I have ”Hverdagens Helte”  
med til jeres arrangement? 

Hverdagens Helte er en broget flok AMR’er fra alle de forskellige 
fagligheder der nu hører under FH. 

FÆLLES for dem er, at de har engageret sig i 
AMR-kampagnen og ønsker at gøre en ekstra indsats for 
at få kampagnen knyttet tæt sammen med det arbejds-
miljøarbejde, de som arbejdsmiljørepræsentanter laver til 
hverdag. De brænder alle for at forbedre arbejdsmiljøet 
og for at gøre en forskel for deres kolleger.  

HVAD KAN HVERDAGENS HELTE BIDRAGE 
MED TIL JERES ARRANGEMENT?

Det Hverdagens Helte er særligt gode til, er at fortæl-
le om deres hverdag med hvervet som AMR. Hvordan 
de vælger at løse de udfordringer de møder i hvervet, 

hvordan de skaber og opretholder kontakten med 
kollegerne og sikrer sig at arbejdsmiljøarbejdet bliver 
synliggjort, både overfor kolleger og ledelse, hvordan de 
samarbejder med TR og arbejdsmiljølederen, men også 
meget andet.  

Hvis I tænker, at det kunne være spændende at 
invitere en eller flere af Hverdagens Helte med til jeres 
arrangement kan I sende en mail til: Mie@loskolen.dk 
eller ringe på 26 83 03 24, så kan vi koordinere det  
med jer. 

Omkostningerne ved at få en af Hverdagens Helte med 
til jeres arrangement er: dækning af transportudgifter, 
forplejning og løntab.
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Materialer

AMR-kampagnen har udarbejdet en del materialer som tilbydes forbundene/medlemsorganisationerne og 
medlemmerne af Fagbevægelsens Hovedorganisation. Der er udarbejdet skabeloner til lokale arrangementer, 

håndbog til nyvalgt AMR, pjecer om AMR’s vilkår og pjecer om samarbejde mellem AMR og TR.

SKABELONER

AMR-kampagnen leverer

 Skabelon til lokal invitation til opstartsmøder og 
temamøder

 Skabelon til programmer for opstartsmøder og 
temamøder

Skabelonerne kan downloades på hjemmesiden  
fho.dk fra den 1. februar 2019.

POWER POINTS 

PowerPoint til opstartsmøder og temamøder om roller, 
opgaver, tid og kompetence, samt temamøde om 
strategisk arbejdsmiljøarbejde.

PowerPoints kan downloades på hjemmesiden fho.dk 
fra den 1. februar 2019.

PJECE TIL NYVALGTE AMR

Kort pjece ”Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant”, 
som beskriver, hvad opgaven går ud på som AMR. Der er 
tillige fokus på rollen som repræsentant for kollegaerne 
og på samarbejdet med arbejdsmiljølederen.
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Materialer

Pjecer om arbejdsmiljø-
repræsentanternes vilkår i  
LO-forbundene og i 
FTF-medlemsorganisationerne

De to pjecer sætter fokus på følgende temaer: 

 Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver og roller 

 Tid til arbejdsmiljøarbejdet

 Kompetenceudvikling og uddannelse 

 Strategisk arbejdsmiljøarbejde  

 Unge og nyrekruttering 

Hovedtemaerne er valgt på baggrund af kortlægningerne 
af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO og FTF.
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Materialer

Pjecer om samarbejde mellem AMR og TR

Den ene pjece beskriver, hvordan AMR 
og TR kan udvikle samarbejdet, så det 
kommer arbejdspladsen og kollegerne 
til gode. 

Den anden pjece beskriver, hvordan 
10 tillidsvalgte på fem forskellige 
arbejdspladser samarbejder om at skabe 
den gode arbejdsplads.

Der er udgivet to pjecer, som begge handler om 
samarbejdet mellem AMR og TR. 
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Rekvirering af materialer

Alle materialerne, der allerede er udgivet eller bliver udgivet i forbindelse med 

kampagnen AMR 2019, ligger på hjemmesiden fho.dk under temaet AMR 2019.

Pjecerne til nyvalgt AMR, om kortlægning af AMR’s vilkår og om samarbejde 

mellem AMR og TR kan også, så længe lager haves, rekvireres hos  

Lil Foged, lifo@fho.dk, Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Er der spørgsmål til materialets indhold, kan Anne Helbo Jespersen  

kontaktes på ahj@konventum.dk.
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