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Arbejdsmiljøpolitik i Furesø Lærerkreds 
 
Kreds 28 skal arbejde for et sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø for medlemmerne. 
 
Kredsen vil gennem sin indflydelse i MED - systemet, fra lokalt MED til Hoved - MED, bl.a. 
gøre sikkerheds- og sundhedsarbejdet til en integreret del af skolernes virksomhed, og 
tillige sikre at arbejdsmiljøet er et fast punkt dagsordenen på alle MED-møder. 
 
Kredsen vil fremme arbejdsmiljøpolitikken i lokalaftalerne. 
 
Kredsstyrelsen vælger en arbejdsmiljøansvarlig blandt kredsstyrelsens forretningsudvalg. 
 
Den arbejdsmiljøansvarlige har bl.a. følgende arbejdsopgaver: 

 At varetage kredsens arbejdsmiljøarbejde 

 At holde sig faglig ajour på arbejdsmiljøområdet og orientere kredsstyrelsen 
om vedkommende nye tiltag på området 

 At deltage i FAK`s arbejdsmiljøfora 

 At deltage i DLF`s konferencer, uddannelser og regionale møder  

 At følge op på arbejdsskader bl.a. med henblik på forebyggelse  

 At afholde mindst to årlige møder med skolernes arbejdsmiljørepræsentanter 

 Fremme og styrke et fast samarbejde mellem tillidsrepræsentant og 
arbejdsmiljøansvarlig på skolerne 

 
Derfor anbefaler kredsen: 
             At arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt foreningens medlemmer 
             At suppleanten til tillidsrepræsentanten vælges som arbejdsmiljørepræsentant 
 
Som en del af Kredsens arbejdsmiljøpolitik, har kredsen udarbejdet en række anbefalinger 
som inspiration til arbejdet med arbejdsmiljø på den enkelte skole. Disse anbefalinger 
findes i kredsens AMR-håndbog, der redigeres af kredsens arbejdsmiljøansvarlige to 
gange årligt. AMR-håndbogen indeholder bl.a. hjælp og vejledning til arbejdet med:  
 

 Love og regler på området samt en omfattende linksamling til orientering 

 Systematisk arbejde med APV  

 Et godt indeklima 

 Forebyggelse af arbejdsulykker og erhvervsskader 

 Udarbejdelse af retningslinjer i MED  

 Forebyggelse af stress 

 Håndtering af vold, trusler og magtanvendelser  

 Hvilke snitflader der er mellem TR og AMR på skolen 
 
 
Behandlet i kredsstyrelsen januar 2018  
Vedtaget på generalforsamlingen 14.03. 2018 
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