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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Konsolidering og kendskab

Det nåede vi i 2012

I 2012 ville BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning ”Fra ord til handling”. Det var og
er målet. Vores materialer skal findes elektronisk,
så de kan bruges på tablets, downloades til trykning eller bestilles i ”Print on demand”.

Når klokken ringer

De reviderede branchevejledninger ”Når klokken
ringer”, ”Når lyd bliver til støj” og ”Stil krav til
dit arbejdslys” er digitaliseret og kan hentes på
godtskolebyggeri.dk. Et tematiseret nyhedsbrev
tilbydes nu fra stressfrihverdag.dk.
Den nye vejledning for teknisk administrative
medarbejdere kan være med til at forhindre muskel- og skeletbesvær hos de medarbejdere, der
har de fysisk hårde arbejdsopgaver.
Kendskabsundersøgelsen gav værdifuld viden
om målgrupperne, som vi byggede videre på i en
opmærksomhedskampagne med mails til målgrupperne og lanceringen af 3 flotte plakater med
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arbejdsmiljøråd til arbejdspladserne og møder
med arbejdsmiljøaktive.
Arbejdspladserne skal kende tilbuddene fra BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning
og vide, hvor de kan finde dem. Og vi når ud til
arbejdspladserne! Ikke mindst takket været et
kompetent, engageret og iderigt Arbejdsmiljøsekretariat! TAK for det!
Formand Birgitte Baktoft, Danmarks Lærerforening og Preben Meier Pedersen, KL

Den kendte vejledning med den sigende titel ”Når
Klokken Ringer” er blevet revideret og findes nu i
en ny elektronisk form. Den kan hentes på godtskolebyggeri.dk. Den nye elektroniske vejledning
er efterspurgt og downloades i stort omfang. Vejledningen bruges af arbejdsmiljøorganisationen
på uddannelsesinstitutionerne bl.a. i forbindelse
med om- og nybyggeri. Vejledningen er blevet
suppleret med to vejledninger om lys og støj på
erhvervsskoler.

Godt fysisk arbejdsmiljø
Teknisk servicepersonale på uddannelsesinstitutioner har i 2012 fået en elektronisk branchevejledning fra BAR Undervisning & Forskning.
Tunge løft og farlige maskiner er en del af det
tekniske servicepersonales hverdag. Derfor giver
vejledningen anbefalinger med udgangspunkt
i de konkrete arbejdssituationer man kan stå i.
Vejledningen giver gode råd om, hvordan arbejdspladserne kan forebygge ulykker ved at bruge
rigtige arbejdsstillinger og hjælpemidler.

I 2013 præsenteres vejledningen på fyraftensmøder for målgruppen.

Forandringer, der giver mening
I begyndelsen af 2012 samledes ledere i uddannelsessystemet til en god dialog om de store
forandringsprocesser, der udspiller sig på uddannelsesinstitutionerne. BAR Undervisning &
Forsknings hensigt med konferencen var at bistå
arbejdspladserne med at komme godt igennem
større forandringsprocesser, der har konsekvenser
for arbejdsmiljøet. Temaerne på konferencen
var bl.a. mening i forandringsprocesser, ’turn
arounds’, kerneopgave og social kapital og strategisk fokus på kerneopgaven under krydspres.

Netværk om vold på specialskoler
10 skoler er kommet med i et netværk for at
forebygge den udbredte vold på specialskoler.
Her prioriteres, at specialskolerne får mulighed
for at få sparring, inspiration og faglige input.
Formidling af de gode erfaringer og metoder fra
netværket kommer til at ske i en pjece rettet mod
alle specialskoler.
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TAL OG FAKTA OM

De ressourcer havde
BrancheArbejdsmiljøRådene

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning
Håndtering af konflikter og vold

218.000
besøg på 3BAR websiden
arbejdsmiljoweb.dk

402.000
besøg på hoved- og
datter websider

35.000

trykte hæfter og vejledninger
og

90.000
downloads

I et nyt inspirationshæfte får arbejdsmiljøgruppen forslag til, hvordan en aktiv indsats kan
forebygge konflikter og vold og skabe en tryggere hverdag på uddannelsesinstitutioner. BAR
Undervisning & Forskning lægger op til, at arbejdspladserne styrker og udvikler en arbejds- og
samarbejdsform, hvor de kan rumme og håndtere
uenighed og forebygge vold, som led i deres udførelse af deres daglige hovedopgave.
Med god feedback fra langt over 600 deltagere
satte de 5 konferencer ”Vold og Job” fokus på de
konkrete erfaringer fra arbejdspladser om hvordan vold forebygges.

Stressfrihverdag.dk

Udgivelse af

4

vejledninger om fysisk arbejdsmiljø, lys, støj, og teknisk servicearbejde på skoler og

1

inspirationshæfte om
voldsforebyggelse.
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store konferencer om forebyggelse
af vold samt ledelse af forandringer.

2.187

abonnenter på det nystartede nyhedsbrev Stressfrihverdag.

60%

kendskabsgrad blandt ledere
og arbejdsmiljørepræsentanter
i undervisnings- og forskningssektoren

Medarbejdere i uddannelsessektoren kan hente
gode råd og inspiration på BAR Undervisning
& Forsknings hjemmeside stressfrihverdag.dk.
Her fik nyhedsbrevsabonnenter i 4 nyhedsbreve
gode ideer til at forebygge vold og skabe god
forandringsledelse samt konkrete erfaringer fra
forebyggelse af stress på en produktionsskole og
grundskole.

En stor kommunikationsindsats
Besøgstallet på www.arbejdsmiljoweb.dk steg
i 2012 med 12 % til 218.413. De 17 hjemmesider
i 3BAR regi havde gennemsnitligt 30.577 besøg
månedligt og nåede op på et samlet besøgstal
på 402.721. Nyhedsbrevene fra de tre Branchearbejdsmiljøråd havde samlet set 25.145 abonnenter. Downloads af de 20 mest populære materialer steg med 36 %.

• D
 e 3 BAR fik i 2012 10,6 mio. kr. i aktivitets
bevillinger
• BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning fik 2,1 mio. kr. (bidrag fra Erhvervssygdomssikring og arbejdsskadeforsikringer)
• Deltagelse fra branchernes primære arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
• Et fællessekretariat for de 3 BAR

Brugerundersøgelse og
kendskabskampagne
I 2012 kom resultaterne af undersøgelsen blandt
BAR Undervisning & Forsknings primære brugere
dvs. arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Den
viste, at arbejdsmiljøorganisationen særligt efterspørger vejledning om stressforebyggelse og
indeklima/indretning. Tre ud af fire i målgruppen
mener, at interessen for arbejdsmiljø generelt er
høj på deres arbejdsplads. Det er et godt fundament for arbejdet i BranceArbejdsmiljøRådet. Via
en stor kendskabskampagne målrettet organisationernes kontakter på arbejdspladserne prøver
rådet at skabe større opmærksomhed om sine
vejledningstilbud. Dette har ført til en stigning i
kendskab og anvendelse hos rådets målgrupper.
Forskellen i kendskabsgrad mellem grundskoler
og de øvrige uddannelsesinstitutioner betyder,
at rådet de kommende år har særligt fokus på
vejledning til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
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