
Referat af AMR-møde fredag den 22. maj 2015 

kl. 11.30-13.30 på kredskontoret 

Dagsorden 

1. Siden sidst. /Niels Kristian 

Kredsen har fået ny hjemmeside, den er stadig under opbygning. Der er et særligt område for 

AMR, hvor I kan finde relevante oplysninger. Dagsordener og til- og framelding sker her. Der er 

jobopslag, og her kan der også bookes en lysmåler. 

Niels Kristian demonstrerede lysmåleren. Se flg. link hvor det præciseres, hvor meget eller hvor 

lidt lys, der skal være de forskellige steder.  

 

2. Status på APV. / Niels Kristian 

Hvad har vi modtaget? Der er kommet APV´er og handleplaner fra de fleste skoler, og dem der 

mangler kommer i løbet af maj måned. Kvaliteten af handlingsplanerne er meget svingende.  

Hvad gør vi med dem? Der arbejdes videre i områdeudvalg og hovedudvalg. Brug de 15 pkt. 

om arbejdstid og bede lederen om at hjælpe med prioritering af opgaverne. Lav forventnings-

afstemning. 

Problemer med tid til prøver og bedømmelse af prøveopgaver.  Uafklaret hvad vi kan gøre.  

Hvilke tendenser ser vi? For lidt tid og for mange opgaver.  

 

3. Arbejdsmiljømæssige betragtninger i forbindelse med skoleårets planlægning. / Niels 

Kristian 

Der er vedlagt et bilag.  Fokus på sundhed og sikkerhed. Opfordring til at læse paragrafferne. 

Send spørgsmål til kredsen hvis I er i tvivl om fortolkningen.  

 

4. Erfaringsudveksling på tværs af skoler og kommuner. 

Udsagn/spørgsmål: Arbejdsmiljøcentret i Randers har lavet mundtlig APV, vær opmærksom på 

at de fysiske forhold kan indvirke på det psykiske miljø. Der skal ligge handlingsplan og tidsplan 

på alle forhold, hvis arbejdstilsynet kommer på besøg. En anden skole har også haft besøg af 

arbejdstilsynet både mht. til det fysiske og psykiske. 

Hvordan kan jeg være en synlig AMR?  Er der erfaringer med runderinger - gå rundt og spørge, 

når der er aktuelle sager. Erfaringer:  at der 2 gange om året er en rundtur sammen med 

lederen midt i arbejdstiden. En gang om måneden en times kontortid. Straks gå til pedellen når 

man opdager noget. Invitere til gåtur. Melde et frikvarter ud eller et andet tidspunkt, hvor der 

er mulighed for at møde TR/AMR.  

Ubehageligt at ledere/pedeller ikke får gjort tingene, selv om de er påpeget mange gange.  

Sørg for at skrive beskeden på INTRA eller få problemet ført til referat, så der er 

dokumentation for, at I har udført jeres arbejde.  



Måske en ide at lave et skema/arbejdsseddel over arbejdsopgaver, så man kan se, hvornår 

fejlen er opdaget, og hvornår den er udbedret.  

Føler nogen gange at jeg er ”skraldespand” for alskens problemer. Hvis det er et reelt akut 

arbejdsmiljøproblem skal lederen give den fornødne tid og om nødvendigt sætte vikar på.  

Problematisk at vi ikke kan gøre noget ved de reelle problemer. Opfordring til at arbejde i 

feltet, hvor der kan påvirkes/ændres.  

Der er tvivl om, hvornår vold skal registreres og/eller anmeldes.  

 

5. Eventuelt. 

Godt møde for AMR, men tidspunktet er ikke velvalgt pga. travlhed på skolerne.  

Gør lederen opmærksom på at AMR-møderne ligger fredag kl. 11.30 i næste skoleår. 

 

Vi ses fredag den 12.juni kl. 11.30 til et kort møde og lidt hygge og spisning bagefter.  

 
 

Jytte/Niels Kristian 

 


