
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ 
Randers Ungdomsskole 

Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole 



FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ 

Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø for at kunne 
forebygge, samt forbedre arbejdsmiljøet for alle ansatte på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i nedenstå- 
ende skemaer skal I lave en gennemgang af jeres arbejdsplads og drøfte de faktorer der har betydning for 
det psykiske arbejdsmiljø. Alle lokale aftaler anføres i jeres personalehåndbog. Det er vigtig at alle ansatte 
er bekendt med aftaler, lovgivning og politikker, både lokal og centralt. 

 

Psykisk arbejdsmiljø 
Det er vigtigt for mennesket og dets arbejdsevner, at mennesket er velfun- 
gerende både personligt, fagligt og socialt. Psykisk arbejdsmiljø fokuserer 
især på dette forhold. 

 

Hvad belaster det psykiske arbejdsmiljø ? 
For høje og for lave krav, udbrændthed, vold, trusler og chokerende 
begivenheder, grænseløst arbejde, mobning, chikane og stress. 

 
Hvad styrker det psykiske arbejdsmiljø ? 

Indflydelse på eget arbejde og arbejdsbetingelser, mening i arbejdet, 
passende krav, retfærdig belønning, støtte fra leder og kolleger, 
forudsigelighed, relevant information, tillid, retfærdighed og afstemte 
forventninger. 

 

Hvordan ? 

Kollegial sparring, MUS-samtaler, personalemøder, relevant information (se 
modtagelse af nye medarbejdere), DIALOG. 

 

Lav handleplan på nye aftaler, arbejdsgange mv. Beskriv formålet, hvad skal der ske, 
hvem har ansvaret for udførsel, evt. deadline, 
Økonomi, samt opfølgning på handleplanen. 
Se også bilag - handleplan. 

Modtagelse af nye medarbejdere 
Når en nyansat ankommer til sin arbejdsplads er det hensigten, at vedkommende 

på en god måde kan indgå i arbejdspladsens arbejdsmiljø. Det betyder, at alle 

nyansatte hurtigst muligt skal instrueres i gældende regler og aftaler på arbejds- 
miljøområdet. Det er nærmeste leder på arbejdspladsen, der har ansvaret for 

modtagelsen af nye medarbejdere. 
 

Tjekliste 
 
Generel instruktion/oplæring: 

Velkomst og almen orientering, herunder værdigrundlag 

Gennemgang af ansættelseskontrakt og jobprofil 
Sygemelding/raskmelding 

Politikker ( rygepolitik, misbrugspolitik, mobbepolitik, Facebookpolitik) 
Tavshedspligt 
Udlevering af telefonliste og personalehåndbog 

Udfyld ambulancebrev ( formular findes på www.randersungdomsskole.dk ) 
Underretningspligt 

Orientering om introduktions / oplæringsforløb 
Rundvisning og præsentation af afdelingen 

Præsentation af tillids- og arbejdsmiljørepræsentant 

Præsentation af kollega(er), der er ansvarlig for oplæring 
 
Instruktion/oplæring i afdeling: 

Oplæring i arbejdsmetoder og brugen af udstyr, der skal betjenes på jobbet. 

Særlige kritiske områder ift. sikkerhed er identificeret og gennemgået i detaljer – 
både fysisk og psykisk 

Områder, hvor sikkerhedsudstyr er påkrævet, er forevist. 

Med udgangspunkt i ovenstående skal I lave en gennemgang af Jeres ar- 
bejdsplads og drøfte faktorer, der kan have betydning for Jeres arbejdsmiljø. 

F.eks.: 
- Er der vedtaget særlige lokale aftaler ift. det psykiske arbejdsmiljø? 
- Er alle ansatte klar over hvad der forventes af dem ift. opgaveløsning? 

- Følger alle ansatte aftaler/instrukser i forebyggende arbejdsrutiner? 
- Har håndteringen af det psykiske arbejdsmiljø fungeret godt? 

http://www.randersungdomsskole.dk/


FOKUS PÅ FYSISK ARBEJDSMILJØ 
 

Sæt fokus på det fysiske arbejdsmiljø én gang hvert kvartal på personalemøder. Brug nedenstående skemaer. 
 

Ved at sætte fokus på det fysiske arbejdsmiljø 4 gange årligt, er du med til at forebygge samt forbedre 
arbejdsmiljøet for alle ansatte på arbejdspladsen. 

 
 

1. KVARTAL 
Gennemgang af arbejds- 
stedets indretning. 
Rummets indretning, støj, inventar, belys- 
ning, indeklima (temperatur, luftfugtig- 

hed, luftkvalitet, træk, kulde), rengøring, 

m.m. 

Med udgangspunkt i ovenstående skal 

I lave en gennemgang af Jeres ar- 
bejdsplads og drøfte faktorer, der kan 

have betydning for Jeres arbejdsmiljø. 

 
F.eks. 

- Er arbejdspladsen indrettet hensigts- 
mæssigt, særligt ift. sikkerhed både for 
brugere, men også kolleger imellem. 

- Opleves der gener som følge af støj, 

dårligt indeklima, rengøring, ringe be- 
lysning mv. 

 
 
 
Lav handleplan på nye aftaler, arbejdsgange 
mv. Beskriv formålet, hvad skal der ske, hvem 
har ansvaret for udførsel, evt. deadline, 
Økonomi, samt opfølgning på handleplanen. 

Se også bilag - handleplan. 

2. KVARTAL 
Gennemgang af tekniske 
hjælpemidler. 
Støj, vibration, klemmefare under brug af 
maskiner og redskaber, EDB, m.m. 

Med udgangspunkt i ovenstående skal 
I lave en gennemgang af Jeres ar- 

bejdsplads og drøfte faktorer, der kan 

have betydning for Jeres arbejdsmiljø. 

 
F.eks. 

- Er alle ansatte blevet instrueret i brug 
af maskiner og tekniske hjælpemidler, 
der er nødvendig for udførslen af ar- 

bejdet, også vikarer? 

- Har I særlige bestemmelser ift. brug 
af maskiner/udstyr, f.eks. brug af øre- 

propper i diskotek? 
- Følger alle ansatte instrukser i fore- 

byggende arbejdsrutiner? 

 
 
Lav handleplan på nye aftaler, arbejdsgange 
mv. Beskriv formålet, hvad skal der ske, hvem 
har ansvaret for udførsel, evt. deadline, 
Økonomi, samt opfølgning på handleplanen. 
Se også bilag - handleplan. 

3. KVARTAL 
Gennemgang af stoffer 
& materialer. 
Påvirkninger ved brug af rengøringsmidler, 
opløsningsmidler (hudkontakt, indånding), 

bakterier, virus, m.m. 

Med udgangspunkt i ovenstående skal 
I lave en gennemgang af Jeres ar- 

bejdsplads og drøfte faktorer, der kan 

have betydning for Jeres arbejdsmiljø. 

 
F.eks. 

- Er alle ansatte blevet instrueret i brug 
af rengøringsmidler, kemi mv., der er 
nødvendig for udførslen af arbejdet, 

også vikarer? 

- Har I særlige bestemmelser for brug 
af rengøringsmidler, kemi mv. f.eks. 

brug af handsker eller andet værn? 
- Følger alle ansatte instrukser i fore- 

byggende arbejdsrutiner? 

 
Lav handleplan på nye aftaler, arbejdsgange 
mv. Beskriv formålet, hvad skal der ske, hvem 
har ansvaret for udførsel, evt. deadline, 
Økonomi, samt opfølgning på handleplanen. 

Se også bilag - handleplan. 

4. KVARTAL 
Gennemgang af arbejdets 
udførsel. 
Tunge løft, skub og træk af tunge byrder, 

vredne arbejdsstillinger, ensidigt og gen- 
taget arbejde, m.m. 

Med udgangspunkt i ovenstående skal 
I lave en gennemgang af Jeres ar- 

bejdsplads og drøfte faktorer, der kan 

have betydning for Jeres arbejdsmiljø. 
F.eks. 

- Er arbejdsstedet indrettet således at 
man undgår tunge løft, dårlige ar- 
bejdsstillinger og ensidigt gentaget 

arbejde? 
- Er der vedtaget særlige bestemmel- 

ser om forebyggende arbejdsrutiner, 

der kan minimere skader på muskler 
og led? 

- Følger alle ansatte instrukser i 
forebyggende arbejdsrutiner? 

 
Lav handleplan på nye aftaler, arbejdsgange 
mv. Beskriv formålet, hvad skal der ske, hvem 
har ansvaret for udførsel, evt. deadline, 
Økonomi, samt opfølgning på handleplanen. 

Se også bilag - handleplan. 



FOKUS PÅ DET FYSISKE OG PSYKISKE ARBEJDSMILJØ — GENERELT INFO 
 
 

 

Anmeldelse af arbejdsulykker 

 

Alle arbejdsskader anmeldes elek- 
tronisk via INSUBIZ-systemet. An- 
meldelse af skade skal ske senest 9 
dage efter skaden er sket og kun i 
de tilfælde, hvor skaden har med- 
ført fravær i én dag eller mere ud- 
over tilskadekomst dagen. Både fy- 
siske og psykiske arbejdsskader ind- 
berettes. Hvis Arbejdsskadestyrel- 
sen skal afgøre om der er tale om 
en arbejdsulykke, bliver der taget 
udgangspunkt i de oplysninger man 
opgiver i anmeldelsen. Kontakt an- 
svarlig leder eller arbejdsmiljøre- 
præsentant ved anmeldelse af ar- 
bejdsskader. 

 
Er du i tvivl om du skal anmelde en 
skade der er sket på arbejdsplad- 
sen, så kontakt din arbejdsmiljøre- 
præsentant eller ungdomsskole- 
leder. Se kontaktoplysninger på 
denne side. 

Ansvar ved arbejdsulykker 

 

De der kan blive straffet efter ar- 
bejdsulykker er arbejdsgiveren, 
øverste ledelse, øvrige ledere og de 
ansatte. Forældre til unge under 18 
kan blive straffet med bøde, hvis de 
ved at den unge har en beskæfti- 
gelse, der er i strid med arbejdsmil- 
jølovens bestemmelser. Moralsk set 
har vi alle et ansvar for at der er et 
godt arbejdsmiljø. Formelt set er 
det arbejdsgiver og / eller ledelse 
der har det overordnede ansvar for 
at bestemmelserne i arbejdsmiljølo- 
ven følges. Den enkelte ansatte kan 
straffes, hvis de foranstaltninger der 
er blevet truffet på arbejdspladsen 
for at fremme sikkerhed og sund- 
hed ikke følges. Dette forudsat at 
den ansatte har modtaget instrukti- 
on og oplæring, men vælger ikke at 
følge anvisning fra arbejdsgiver/ 
ledelse, samt at den ansatte har 
fået skriftligt påbud om at følge 
gældende bestemmelserne. 

Sygefravær 
 

Randers Ungdomsskole følger Ran- 
ders Kommunes retningslinjer for 
håndtering af trivsel og sygefravær. 
Folderen: ”3 vigtige samtaler” fore- 
findes på BROEN, og indeholder: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Den forebyggende trivsels- 
samtale, som er en individuel 
samtale mellem leder og med- 
arbejder 
Et omsorgsopkald efter 3-4 
sygedage, hvor der spørges 
ind til fraværets årsag - natur- 
lige årsager eller forhold på 
arbejdspladsen 
Sygefraværssamtale efter 2 
ugers fravær, hvor medarbej- 
deren igen kontaktes telefo- 
nisk 
Senest efter 4 ugers fravær 
kontaktes medarbejderen, 
med henblik på at lave en 
personlig aftale om at mødes. 

Kontakter - Arbejdsmiljø 

 
Ungdomsskoleleder 

Steffen Reng Andersen 
Tlf. 89 15 46 01 / 25 58 28 26 

 
Afdelingsleder  

Finn Erik Sørensen 

Tlf. 89 15 46 03 / 22 50 90 81 

 

Peter Larsen 

Tlf. 89 15 46 30 / 20 21 82 40 

 

 Henrik Bille Krebs  

Tlf. 51 48 82 77 

 
Arbejdsmiljørepræsentant  

René Berg Andersen 
Tlf. 23 71 47 12 
 
Kim Ankerstjerne 
Tlf. 40 62 08 82 

 
Tillidsrepræsentant   

Nikolaj Høegh Skjøde 
Tlf. 29 44 91 10 

 
Arbejdsmiljørepræsentant 

Gitte Møller Jensen 

Tlf. 22 72 23 83 

Videnssøgning 

Randers Ungdomsskoles værdigrundlag, samt politikker og retningslinier kan findes på Randers Ungdomsskoles hjemmeside. 

Om arbejdsmiljø… 
Arbejdsmarkedsstyrelsen ( www.ams.dk ), Arbejdsmiljøbutikken ( www.arbejdsmiljøbutikken.dk ), Arbejdsulykker ( www.easy.ask.dk ), 
Arbejdstilsynet ( www.at.dk ), Randers kommune ( www.randers.dk ) 

http://www.ams.dk/
http://www.arbejdsmiljøbutikken.dk/
http://www.easy.ask.dk/
http://www.at.dk/
http://www.randers.dk/


HANDLEPLAN — fysisk og psykisk arbejdsmiljø 

Udfyldes når der laves nye lokale aftaler/arbejdsgange mv. Husk opfølgning. 

Dato for opfølgning: 

Ansvarlig: 

Økonomi: 

Beskriv formålet: 

Hvordan gør vi? Opgave: 


