
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Uddannelsesforbundet 
Nørre Farimagsgade 15 
1364 København K 
Tlf.: +45 70 70 27 22 
info@uddannelsesforbundet.dk 
www.uddannelsesforbundet.dk 

  

Arbejdsmiljøposten – marts 2017 
 

SPARK 

Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne er etableret af KL og Forhandlings-
fællesskabet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015, og fem konsulenter 
er nu klar til at tilbyde hjælp rundt omkring i kommunerne. 

SPARK tilbyder støtte og sparring til ledere og medarbejderrepræsentanter på den en-
kelte arbejdsplads, og målet er, at I sammen skal få viden og redskaber til at arbejde vi-
dere med arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø efterfølgende 

SPARK inviterer til møder i hele landet, klik her 

 
Gør op med uvidenhed om psykisk sygdom 
 
Forhandlingsfællesskabet har udsendt 6. tema i formidlingsindsatsen ”Perspektiv for alle 
på arbejdspladsen”. Læs mere her 
 

Forebyg stress i fællesskab  
 
Inspiration til arbejdet med at forebygge og håndtere stress på uddannelses- og forsk-
ningsinstitutioner. Videnshæfte og værktøj, klik her 
 
 
Planlæg en god modtagelse af den nye medarbejder 
 
På mange uddannelsesinstitutioner planlægges modtagelsen af nye medarbejdere i første 
halvdel af året. Andre steder foregår det mere løbende. Læs mere om, hvordan I kan 
skabe en god modtagekultur for nyansatte på undervisnings- og forskningsinstitutioner 
og få en tjekliste, en tidslinje og fokuspunktet til modtagelsen. 
 
Læs mere og hent guiderne her 
 

 
 

 

http://vpt.dk/spark
http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/udsendelser/2017/02-februar/20-goer-op-med-uvidenhed-om-psykisk-sygdom-6-tema-i-formidlingdsindsatsenperspektiv-for-alle-paa-arbejdspladsen.aspx
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/stress/stress-uf/videnshaefte
http://www.stressfrihverdag.dk/god-modtagelse?utm_source=newsletter&utm_medium=sf&utm_content=modtagelse&utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=018ea534f4-Stressfrihverdag20_feb_2017&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-018ea534f4-20389581
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Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2017 
 
Uddannelsesforbundet holder supplerende arbejdsmiljøuddannelse: Psykisk arbejdsmiljø i 
det moderne arbejdsliv i Vejle den 30. maj 2017 - 31. maj 2017. 
 
Indhold 
På temadagene dykker vi ned i mange dilemmaer og udfordringer, som den enkelte med-
arbejder konfronteres med, når der opstår kritiske situationer i arbejdslivet. 

• Hvordan reagerer medarbejderne i disse situationer? 
• Ytrer medarbejderne sig kritisk, forbliver tavse, resignerer de eller forlader de ar-

bejdspladsen? 
• Hvordan hænger disse reaktioner sammen med det psykiske arbejdsmiljø? 
• Cases fra ”det virkelige liv” 

 
Pris inkl. forplejning og overnatning i enkeltværelse 
Tilmelding senest den 30. april: 4.000 kr. 
Tilmelding FØR den 31. marts: 3.500 kr. 
 
Du kan tilmelde dig her 
 
 
BrancheArbejdsmiljøRådene 
 
BrancheArbejdsmiljøRådene (3BAR) bliver til BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) 

 

De tre BrancheArbejdsmiljøRåd Social & Sundhed, Finans/Offentlig Kontor & Administration og Un-
dervisning & Forskning (3BAR) er med undtagelse af finansområdet blevet forenet i BrancheFæl-
lesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA).  
 
Baggrunden for foreningen er, at der indføres en ny struktur for partssamarbejdet, hvor de 11 
BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) nedlægges og fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA) ta-
ger deres plads. 
 
Læs mere om det nye BFA her 
 
Med venlig hilsen 
Anne-Marie Otto 
 
 
 
 
 
 

http://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer?id=355
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/om_arbejdsmiljoweb/bfa?utm_source=newsletter&utm_campaign=ga280217&utm_medium=ga&utm_content=lancering&utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=59afabfb9d-godtarbejdmiljo_240217&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-59afabfb9d-20389581

