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.

Aktiviteter 2013-2014

Sammen om et godt
arbejdsmiljø
Det er imponerende, hvad BAR Undervisning &
Forskning har nået i 2013.
”Stærke samarbejdsrelationer” – en pjece om
opbygning af social kapital blev fulgt op af velbesøgte konferencer i samarbejde med BAR Social &
Sundhed og BAR FOKA.
Netværket om vold på specialskoler har kvalificeret
det forebyggende arbejde. Pjecen ”Er I udfordret af
vold og trusler” er sendt til alle specialskoler, og vi
håber, pjecen kan bruges på af andre skoler.
Det er svært at håndtere egne følelser, når man
som lærer og underviser møder elever, kursister og
studerende med svære personlige problemer.
Hjemmesiden ”Godt skolebyggeri” er styrket med
opdateret udgave af vejledningen ”Når klokken
ringer”.
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Arbejdsmiljøet for det tekniske servicepersonale
er med den nye elektroniske vejledning ”Forebyg
ulykker og Fysiske lidelser” blevet løftet.
I et år med mange udfordringer har organisationerne i BAR Undervisning & Forskning vist, at
samarbejde er vigtigt, når vi skal skabe og udvikle
det gode arbejdsmiljø.

Formand Birgitte Baktoft, Danmarks Lærerforening og Preben Meier Pedersen, KL

Det nåede vi i 2013

Inspiration til mere social kapital

Stressfrihverdag.dk

Inspirationshæftet ”Stærke samarbejdsrelationer
- en introduktion til social kapital på uddannelsesområdet” videreformidler erfaringer med at måle
og opbygge den sociale kapital på skoler og uddannelsesinstitutioner. Der indgår praktiske erfaringer fra et forprojekt på to skoler i Esbjerg og fra to
uddannelsesinstitutioner, som indgik i BrancheArbejdsmiljøRådenes arbejdspladskortlægning af
arbejdet med social kapital. 2.300 eksemplarer
er formidlet via organisationerne og downloadet
mere end 1.200 gange på blot syv uger.

Medarbejdere i uddannelsessektoren kan hente
gode råd og inspiration på rådets hjemmeside
stressfrihverdag.dk. Her fik 4.045 nyhedsbrevsabonnenter i seks nyhedsbreve inspiration til at
forebygge vold og konflikter og skabe høj social
kapital samt gode fusioner. Hjemmesiden blev i
2013 besøgt 6.141 gange.

Konferencer om social kapital
770 deltog på de fem store konferencer om social
kapital. To af konferencerne rettet mod det strategiske niveau handlede om ”social kapital og forandringsledelse” og havde 93 %, der var tilfredse
med arrangementet, hvor 84 % fandt inspiration
til konkret handling. På de tre operationelle konferencer om ”social kapital i praksis” var 86 % af deltagerne tilfredse, og 76 % fandt, at rådets værktøjer giver et godt grundlag for konkret handling.

Miniguide
Som et led i en stor kendskabskampagne udgav
BrancheArbejdsmiljøRådene den såkaldte ”Miniguide - Godt arbejdsmiljø fra A-Å”, hvis formål er
at give et hurtigt overblik over de vigtigste emner
i arbejdsmiljøet – og en genvej til at komme videre til de videoer, vejledninger og værktøjer, som
BrancheArbejdsmiljøRådene har udgivet. 11.000
eksemplarer er distribueret via organisationerne.
Med 8.100 downloads blev den 64 sider lange publikation i løbet af blot 4 måneder den mest downloadede på Arbejdsmiljøweb.
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TAL OG FAKTA OM
BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning

237.000
besøg på 3BAR websiden
arbejdsmiljoweb.dk

415.000
besøg på hoved- og
datterwebsider

33.000

trykte publikationer fra 3BAR
og

76.000
downloads

Udgivelse af

3

hæfter om social kapital, forebyggelse af ulykker og vold og trusler
og

1

miniguide.
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10

store konferencer om social kapital
og forebyggelse af vold med mere
end

1.370

tilfredse deltagere fra arbejdspladserne.

60%

kendskabsgrad blandt ledere
og arbejdsmiljørepræsentanter
i undervisnings- og forskningssektoren

De ressourcer havde
BrancheArbejdsmiljøRådene
Nej til vold og trusler
10 specialskoler mødtes tre gange med det formål
at få sparring, inspiration og faglige input. Deltagerne har været tilfredse med netværket, som
bl.a. har handlet om risikovurdering, anmeldelser
og voldsforebyggelse. Den nye publikation ”Er I
udfordret af vold og trusler?” formidler de gode
erfaringer og metoder fra specialskole-netværket.
600 eksemplarer er i fysisk form sendt direkte til
200 specialskoler. Publikationen retter sig også
mod grundskolen og ungdomsuddannelser og er
formidlet elektronisk af organisationerne. Skolerne har evalueret materialet som inspirerende og
52 % af respondenterne angiver endda, at pjecen
har ført til et bedre arbejdsmiljø. Aktiviteten er udført samen med BrancheArbejdsmiljøRådet Social
& Sundhed.

Brugerundersøgelse
Den store brugerundersøgelse udført af Megafon
for BrancheArbejdsmiljøRådet viste et flot løft i
kendskabsgraden fra 37 % i 2012 til 60 % i 2013.
Kendskabet til rådets materialer og indsatser ligger gennemsnitlig på 28 %, mens 73 % af dem
som kender det, også bruger det i hverdagen. Hele
86% af de adspurgte mener, at det har fået dem til
at igangsætte forandringer på deres arbejdsplads.
Og 87 % tillægger det stor værdi, at både arbejdsgiverforeninger og fagforeninger i fællesskab står
bag materialerne.

•	De 3 BrancheArbejdsmiljøRåd fik i 2013 8,5 mio.
kr. i aktivitetsbevillinger
•	BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning og
Forskning fik 1,6 mio. kr. (bidrag fra Erhvervsygdomssikring og arbejdsskadeforsikringer)
•	Deltagelse fra branchernes primære arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
•	Et fællessekretariat for de 3 BrancheArbejdsmiljøRåd

Tunge løft og farlige maskiner
Det tekniske servicepersonales arbejdsmiljø har
fået et løft med den nye elektroniske branchevejledning ”Forebyg ulykker og fysiske lidelser”. I
2014 holder rådet et fyraftensmøde om ulykkesforebyggelse for målgruppen.

Konkurrence
350 arbejdspladser bidrog med 400 forslag til
et godt arbejdsmiljøråd, som blev formidlet på
tre plakater illustreret af plakatkunstneren Finn
Nygaard. Det var Institut for Marketing & Management på Syddansk Universitet, der vandt en
Smoothie-BAR, for arbejdsmiljørådet: ”Tillid får
arbejdsglæden til at blomstre”. De gode råd fra
brugerne besøges flittigt via højrespots på Arbejdsmiljøweb.
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Anders Bugge Vegger, Akademikerne-GL (FU-medlem)
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Jørgen Sørensen, Uddannelses- og Forskningsministeriet
Søren W. Nissen, Undervisningsministeriet

Stine Hesse Hansen, Undervisningsministeriet

Per Sand Pedersen, Danmarks Lærerforening

Jørgen Bruun Christensen, Danmarks Lærerforening

Hanne Lindbjerg Kristensen, Frie Skolers Lærerforening

Bolette Bom, Frie Skolers Lærerforening

Christer Sørensen, Handelsskolernes Lærerforening
Anna Konstantelos Birke, Uddannelsesforbundet

Amalie V. Ferdinand, Uddannelsesforbundet

Henrik Lambrecht Lund, Akademikerne
Jan Nonboe, FOA
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Jeanette Wilen Staffelt, FOA

BrancheArbejdsmiljøRådets
aktiviteter i 2014
Indsats psykisk arbejdsmiljø (tidsmiljøer, 		
stressfrihverdag.dk, værktøjer)
Indsats muskel- og skeletbesvær (Inspirationshæfte om indretning af arbejdspladsen)
Ulykker (Regionale møder om trusler og vold)
Indeklima
godtskolebyggeri.dk
Kommunikation (bl.a. Arbejdsmiljøweb.dk,
Godtskolebyggeri.dk og sociale medier)
Deltagelse i Folkemødet 2014
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