
I 2019 sætter Fagbevægelsens Hovedorganisation 
(FH) fokus på arbejdsmiljørepræsentantens vigti-
ge arbejde og væsentlige rolle på arbejdspladsen. 
Derfor inviterer FH 2000 arbejdsmiljørepræsen-
tanter til opstartsdag for en kampagne, der skal 
sætte fokus på værdien af arbejdsmiljørepræsen-
tantens daglige forebyggende arbejde og samar-
bejde med ledelsen.  

Opstartskonferencen finder sted den 8. januar i 
Odense Congres Center  

Konferencen er startskuddet til mange aktiviteter 
i løbet af 2019. I løbet af dagen vil der blive arbej-
det med typer af indsatser, der kan understøtte dit 
arbejde som arbejdsmiljørepræsentant og styrke 
jeres arbejde med arbejdsmiljøspørgsmål på din 
arbejdsplads. Vi skal opleve, hvordan samarbejde 
på tværs af jobgrupper, brancher og arbejdsplad-
ser kan være en styrke.

På dagen vil der blive delt erfaringer mellem stort 
set alle brancher i Danmark. Vi skal høre, lytte, og 
lære af hinanden. Derudover vil du også få redska-
ber til at samarbejde med ledelsen og til at moti-
vere dine kolleger til løbende at styrke det gode 
arbejdsmiljø på din arbejdsplads.  
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Arbejdsmiljørepræsentanter på de danske ar-
bejdspladser spiller en afgørende rolle, når de 
daglige arbejdsopgaver skal løses, uden at kolle-
ger kommer til skade, nedslides fysisk eller psy-
kisk eller må sygemelde sig pga. ondt i kroppen 
eller stress. Arbejdsmiljørepræsentanter kender 
arbejdsgange, arbejdskulturer, og ved hvor skoen 
trykker. Den løbende efteruddannelse gør dem i 
stand til bedre at understøtte ledelse og arbejds-
giver i at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø og 
øge trivslen. 

Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 er én stor 
fælles indsats, når LO og FTF går sammen pr. 1. ja-
nuar og bliver til Fagbevægelsens Hovedorganisa-
tion (FH). Målet er at skabe et bedre arbejdsmiljø 
på arbejdspladserne ved at styrke arbejdsmiljøre-
præsentanten.

Du kan holde øje med de forskellige aktiviteter, 
kurser og arrangementer der vil foregå i dit nær-
område i løbet af året her:  LO.dk/amr2019

Programmet for dagen følger, men tilmeld dig 
konferencen allerede nu og vær med til at sætte 
kurs for fremtidens gode arbejdsmiljø. 

INVITATION TIL
ARBEJDSMILJØ-
REPRÆSENTANTÅRET 
2019

OPSTARTSKONFERENCE DEN 8. JANUAR I ODENSE

8. JANUAR / ODENSE CONGRESS CENTER / TILMELDING VIA DIN FAGFORENING

ARB
EJ

D
SM

IL
JØ

REPRÆSENTANT- 2019

AMR

https://lo.dk/nyheder/oversigt-temaer/arbejdsmiljoerepraesentantaaret2019/

