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Arbejdsmiljøudvalgets kommissorium 1.4.2016 – 31.3.2018
1. Arbejdsmiljøudvalget er et fast udvalg under kredsstyrelsen og arbejder under ansvar
over for denne. I udvalgets møder deltager Kredsstyrelsens repræsentant af hovedudvalget under
punktet. Hvis DLF har en AMR i HU kan denne indkaldes under konkrete emner
Udvalget kan ikke udtale sig selvstændigt udadtil om fagpolitiske emner
uden at der har været en vedtagelse herom i kredsstyrelsen.
2. Udvalget prioriterer selv sine arbejdsopgaver. Kredsstyrelsen kan dog beslutte, at udvalget skal prioritere en konkret arbejdsopgave højt eller pålægge arbejdsmiljøudvalget konkrete
…opgaver.
I perioden arbejdes strategisk med emnerne APV og anmeldelse af arbejdsskader, vold og trusler
Udvalget holder kredsstyrelsen og TR/AMR-gruppen orienteret om udviklingen på området
og udarbejder oplæg til politiske drøftelse i kredsstyrelsen
Følgende opgaver falder naturligt ind under udvalgets område:
-

-

opgaver som er omfattet af arbejdsmiljøloven
alle relevante emner inden for arbejdsmiljøområdet
det psykiske arbejdsmiljø, som bør vurderes i forbindelse med alle opgaver
følge op på udsendelser fra DLF
temamøder for skolernes arbejdsmiljøgrupper, evt. med deltagelse af TR og/eller SL –
såfremt det er muligt under lov 409
løbende kontakt / formidling / hjælp til arbejdsmiljøgrupperne
inspirator over for arbejdsmiljøgrupperne
forsøge et tæt samarbejde til kommunens/regionens arbejdsmiljøleder
at holde sig ajour med nyt materiale og nye love / aftaler
APV-arbejdet på skolerne og i kommunen / regionen
arbejdsmiljøarbejdet i MED-organisationen
registrering og følge DLF´s procedure ang. arbejdsskader
arbejdsbelastninger og det grænseløse arbejde som følge af lov 409, inklusion og
andet
medlemsundersøgelse af arbejdsmiljøet på skolerne
fokus på faste lærerarbejdspladser/arbejdsforhold
fokus på AMR/TR´s arbejdsvilkår og samarbejde

-

sparring til HU´s arbejde med arbejdsmiljøet
medlemsorganisering
Opmærksomhed på AT-tilsyn
elevernes sikkerhed og arbejdsmiljø
gennemfører og følger op på APV på kredskontoret

3. Udvalget fastsætter selv sine møder med udarbejdelse af dagsorden og referat under
tovholderens ansvar.
4. Udvalget kan ikke afholde udgifter uden at kredsstyrelsen enten har givet bevilling
hertil, godkendt et foreløbigt budget eller givet en økonomisk ramme, som udvalget
kan arbejde inden for.
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