I BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for undervisnings- og forskningsområdet om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk
og psykisk.
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Stor interesse og kendskab
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2015 var et år, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet
Undervisning & Forskning i både trykte og elektroniske medier samt på temamøder og konferencer, atter satte fokus på både det psykiske
og fysiske arbejdsmiljø. Og interessen for rådets
aktiviteter har været stor.

Nyhedsbrevet Godt Arbejdsmiljø har nu næsten
10.000 abonnenter og 3BARs hjemmesider havde
i alt en halv million besøg i 2015. Interessen for
brugen af rådenes sociale medier er steget og
har videresendt over 16.000 besøgende til hjemmesiderne.

Det kan vi bl.a. se på den interesse, der er for
rådets nye vejledning om teamsamarbejde ”Når
team trives”. Formålet med hæftet har været
at bidrage til øget trivsel i teamsamarbejdet og
skabe øget sammenhæng mellem teamsamarbejdet og kerneopgaven.

I rådet oplever vi således stor interesse og
tilfredshed med de aktiviteter vi udvikler. Det
arbejde ser vi frem til at fortsætte i 2016.

At forebygge vold og trusler i arbejdet med børn
og unge har ligeledes været en indsats, som
mange har interesseret sig for. På to velbesøgte
konferencer fik deltagerne viden om, og værktøjer
til, at håndtere og forebygge vold og trusler. I
forlængelse af konferencerne er der udviklet en
materialesamling, som kan hentes på rådets
hjemmeside arbejdsmiljøweb.dk

Formand, Thomas Andreassen, Danmarks Lærerforening
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Næstformand, Preben Meier Pedersen, KL

Det nåede vi i 2015

Når team trives
Rådet har i 2015 revideret og nyskrevet sine
anbefalinger til teamsamarbejde i uddannelsessektoren. Formålet er at bidrage til øget trivsel i
teamsamarbejdet og skabe øget sammenhæng
mellem teamsamarbejdet og løsning af uddannelsesinstitutionens kerneopgave.
Materialet har været en succes. På bare to måneder blev det i 2015 downloadet 1.088 gange.

sige krav i arbejdet og få anbefalinger til lederens
og arbejdsmiljøgruppens arbejde m.m.

Stressfrihverdag.dk
Stressfrihverdag.dk er rådets hjemmeside om
psykisk arbejdsmiljø målrettet branchen og
de særlige problemstillinger, der knytter sig til
denne. I tilknytning til hjemmesiden er der i 2015
udsendt fem nyhedsbreve med emner som voldsforebyggelse på uddannelsesinsitutioner, stærke
samarbejdsrelationer og teamsamarbejde.

Tæt på mistrivsel
I 2014 udarbejdede rådet et nyt materiale til at
sikre, at arbejdspladsen har fokus på undervisernes trivsel, når uddannelsesinstitutionen har
at gøre med elever, studerende eller kursister, der
lider af psykisk eller social mistrivsel.
Materialet blev udarbejdet på baggrund af input
fra bl.a. Psykiatrifonden og Arbejdsmiljø København. I 2015 lanceredes hæftet og blev formidlet
på en konference. Her kunne man blandt andet
høre eksperter fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital fortælle om høje følelsesmæs-

Hjemmesiden har i 2015 oplevet en markant stigning i antallet af besøg på 58,5%.

Vold i arbejdet med børn og unge
På to konferencer med 380 deltagere, blev der
sat fokus på at forebygge og håndtere vold i
arbejdet med børn og unge. I forlængelse af konferencerne er der udarbejdet en materialesamling
med redskaber til at gennemføre et forløb, hvor
arbejdspladsen kommer hele vejen rundt om
identifikation, forebyggelse og håndtering af
trusler og vold.
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TAL OG FAKTA OM
BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning

491.000
besøg på hoved- og
datter websider

downloads af hæfter og vejledninger

Udgivelse af

2

Afholdelse af

besøg på 3BAR websiden
arbejdsmiljoweb.dk

1

vejledning om undervisernes
trivsel, når elever, studerende eller kursister, lider af psykisk eller
social mistrivsel.

1

vejledning om teamsamarbejde
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101.000

271.000
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konferencer om forebyggelse af
vold i arbjedet med børn og unge.

26%

stigning i antallet af abonnenter på
nyhedsbrevet Stressfri hverdag

11

events på folkemødet på
Bornholm i samarbjede med
de øvrige brancheArbejdsmiljøRåd, Videnscenter for
Arbejdsmiljø samt Arbejdsmiljørådet

Projektet er blevet til i et samarbejde med brancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed samt
Socialt Udviklingscenter SUS.

Messer og folkemøde
Det direkte møde med repræsentanter fra organisationer og arbejdspladser er en vigtig krumtap
i BrancheArbejdsmiljøRådenes (3BARs) formidlingsarbejde. I 2015 deltog rådene således på syv
messer og konferencer.
På messerne var der generelt stor interesse for
BrancheArbejdsmiljøRådenes (3BAR) materialer
og værktøjer og for at tilmelde sig rådenes nyhedsbreve.
På årets folkemøde stod BrancheArbejdsmiljøRådene (3BAR) for at arrangere:
• Et debatarrangement om vold og trusler med
Lilian Mogensen, ATP, Dennis Kristensen, FOA
samt borgmester i Herlev Thomas Gyldal Petersen.
• En event der bestod af et forumteater med
efterfølgende debat om, hvordan man håndterer
verbale overfusninger på arbejdspladsen.
• Et arrangement om forflytninger (personløft),
hvor man dels kunne høre om de belastninger,
der kan være i dette arbejde og bl.a. selv prøve at
forflytte.
Der deltog i gennemsnit 50-70 personer i de
events, der var i parternes fælles telt ”Arbejdsmiljø oungen”. Også her var der stor interesse og

De ressourcer havde
BrancheArbejdsmiljøRådene
•	De 3 BAR fik i 2015 7,9 mio. kr. i aktivitets
bevillinger
•	BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning fik 1,5 mio. kr. (bidrag fra Erhvervssygdomssikring og arbejdsskadeforsikringer)
•	Deltagelse fra branchernes primære arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
•	Et fællessekretariat for de 3 BAR

engagement at spore hos tilhørerne. Alle events
blev live-transmitteret via arbejdsmiljoweb.dk og
kan fortsat ses på hjemmesiden.

En stor kommunikationsindsats
Besøgstallet på hjemmesiden www.arbejdsmiljoweb.dk steg i 2015 med 7,4 % til 271.740. De 17
hjemmesider i 3BAR regi nåede op på knapt en
halv million (491.918) totale besøg. Tilgangen af
besøgende skyldes blandt andet rådenes brug af
sociale medier. For arbejdsmiljøweb.dk udgør trafikken fra Facebook fx nu 4,2 % af den samlede
trafik mod 3 % i 2014.
Mere end 9.300 personer modtager nu BrancheArbejdsmiljøRådenes nyhedsbrev ”Godt arbejdsmiljø”.
En ny funktion kaldet ”Min side” kan tilgås på
alle hjemmesider. Her kan man oprette en profil,
og gemme dé sider, som særligt interesserer én,
og således få overblik over rådets materialer.
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