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2011 - Året, der gik
2011 var et turbulent år. En næsten halvering af ressourcerne medførte en kraftig omorganisering af Arbejdsmiljøsekretariatet. Vi var tvunget til at opgive
flere arbejdsmiljøprojekter, og det betød afskedigelse
af dygtige medarbejdere og færre m2 til rådighed for
de, der blev tilbage.
Rådet har på trods af nedskæringerne valgt aktivt at
få det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på dagsordenen på arbejdspladserne i 2011. Vi vil ”Fra ord til
handling”. Materialerne skal være let tilgængelige og
kunne bruges fleksibelt i forhold til hele arbejdspladsen, til afdelinger og teams. Materialets form skal ikke
være en barriere for at komme i gang.
Der skal være ”Synlighed ad flere kanaler”. Trykte materialer begrænses. Alt skal kunne hentes på nettet
og bruges på de elektroniske medier – computere,
tablets og telefoner. De mange ord skal suppleres
med videoklip og apps. Med Stressfrihverdag.dk har vi
startet denne proces.
Det direkte møde supplerer de trykte og elektroniske
medier. Med inspirations- og fyraftensmøderne er vi
nået ud til de strategiske og operationelle arbejdsmiljøaktører. Evalueringerne har været positive, og de
gode erfaringer tager vi med til 2012.

Den tredje indsats i rådets strategi, ”Orkestrering og
synergi mellem indsatser og aktører”, handler om
samarbejde. Der er mange aktører på arbejdsmiljøområdet. Samspillet mellem forskning, udvikling af
værktøjer og indsatser i samarbejde med arbejdsmarkedets parter skal hele tiden fornyes. Arbejdspladsernes konkrete erfaringer skal sættes i spil. BAR U&F
skal arbejde videre med at udvikle nye netværk mellem arbejdspladser og aktører i 2012.
Rådet vidste, at vi med målsætningen for 2011 lagde
pres på de medarbejdere, der havde oplevet store forandringer i deres arbejde. Vi har oplevet, at alle i Arbejdsmiljøsekretariatet med stor dedikation, gejst og
vilje til at lykkes har løftet opgaven. Den indsats siger
vi TAK for. Uden jer var vi ikke kommet så succesfuldt
igennem 2011.

Birgitte Baktoft
Formand
Preben Meier Pedersen
Næstformand
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Psykisk arbejdsmiljø
Forebyggende indsats mod stress
BAR U&F havde i 2011 som overordnet mål at føre
aktiviteter fra ord til handling. Indsatsen for et bedre
psykisk arbejdsmiljø har været et mønster eksempel med ikke færre end 21 kontaktmøder med U&Fs
målgrupper. Møder, der havde til formål at forebygge
stress og fremme den sociale kapital.
Møderne blev godt modtaget af deltagerne, der også
konstaterer, at de føler sig inspireret og bedre klædt
på til nye indsatser på deres arbejdspladser.
En anden overordnet målsætning i rådets arbejde
var synlighed ad flere kanaler, og 2011 bød på fødslen af en ny kanal og et nyt omdrejningspunkt i BAR
U&Fs indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Den
nye hjemmeside Stressfrihverdag.dk indeholder 10
værktøjer til at forebygge stress på uddannelsesinstitutioner. Hjemmesiden er kommet godt fra start
med ca. 7.000 besøg i 2011.
Hjemmesiden Stressfrihverdag.dk blev lanceret
Stort arbejdspres og ubalance mellem krav og ressourcer kan føre til stress, som er udbredt i undervisnings- og forskningssektoren. Derfor har BAR U&F
sat flere aktiviteter i gang, der skal forebygge stress.
2011 bød på lanceringen af Stressfrihverdag.dk, 10
målrettede værktøjer og en succesrig serie fyraftensmøder.

Det første synlige resultat af den forebyggende
indsats mod stress i 2011 var hjemmesiden Stressfrihverdag.dk, som blev lanceret 1. marts. Hjemmesiden indeholder viden om stress og giver konkrete
anvisninger til, hvordan man trin-for-trin kan arbejde
med at forebygge stress på ens egen arbejdsplads.
Kernen i hjemmesiden er 10 målrettede værktøjer,
som let kan anvendes i det forebyggende arbejde.

”Virker som en god hjemmeside, med masser
af inspiration, glæder mig til at gå mere i dybden med den på min arbejdsplads.”
Deltager på et af BAR U&Fs 5 regionale møder om stressforebyggelse.

Blandt værktøjerne er et værktøj til ledere med inspiration til at håndtere vanskeligheder og dilemmaer,
der kan opstå, når en medarbejder er blevet syg af
stress. Et andet værktøj har til formål at sætte arbejdspladsen i gang med at prioritere de forskellige
opgaver, så man sammen og hver for sig får klarlagt,
hvilke opgaver der haster, og hvilke der kan vente.
Hjemmesiden havde 6.943 totale besøg i 2011.
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Psykisk arbejdsmiljø
Fyraftensmøder om stress gav stor tilfredshed
På fem regionale fyraftensmøder om stress kunne ansatte fra undervisnings- og forskningsområdet få en
introduktion til Stressfrihverdag.dk og få ideer til det
praktiske arbejde med at forebygge stress. Deltagerne kom overvejende fra grundskoleområdet.
Møderne blev godt modtaget af deltagerne, hvilket
kan ses af kommentarer og den høje tilfredshedsprocent på over 80 %.
158 deltog, men 235 havde tilmeldt sig (effektmål
200 deltagere).

Evalueringen viste en høj tilfredshedsgrad og en
positiv forventning til, at Stressfrihverdag.dk kan
bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Inspirationsgraden til selv at arbejde videre er også
forholdsvis høj.
83 % af deltagerne på fyraftensmøderne angav, at
Stressfrihverdag.dk kan bruges til at forbedre det
psykiske arbejdsmiljø (Effektmål 75 %).
54 % er meget tilfredse og 27 % er tilfredse med møderne som helhed. Det giver i alt en tilfredshed på 81
% (Effektmål 75 %).

”Dejligt med et gåhjemmøde som igangsætter
for selv at kunne arbejde videre.”
”Dejligt med tid til at afprøve værktøjerne. Godt
indblik i hjemmesidens opbygning og indhold. ”
Deltagere på et af BAR U&Fs 5 regionale møder
om stressforebyggelse.
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Psykisk arbejdsmiljø
Inspirationsmøder satte fokus på balance og arbejdspres
475 ledere, medarbejderrepræsentanter og konsulenter stillede skarpt på sammenhængen mellem
god ledelse, bedre kvalitet og mindre stress.
Det skete i selskab med ledelseskonsulent Søren
Brandi, Oversygeplejerske Lene Wichman og 3BARs
’kan- og skal’-prioriteringsværktøj. Møderne skabte
nye rekorder for antallet af besøgene på Arbejdsmiljøweb. BAR U&F ønsker at styrke den konkrete anvendelse af 3BARs værktøjer, så der sker en egentlig
indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
De værktøjer, som kan findes på stressfrihverdag.dk skal blandt andet være med til at forbedre det
psykiske arbejdsmiljø på de offentlige og finansielle
arbejdspladser. Derfor afholdt BAR U&F i samarbejde
med BAR SoSu og BAR FOKA 5 fælles inspirationsmøder om god ledelse og forebyggelse af stress.
Møderne sætter arbejdsmiljøarbejdet på dagsordenen med emner som prioritering, planlægning
og balancering af arbejdspres og fungerer som opstartsplatform for de virksomhedsrettede kontaktmøder. Udvalgte værktøjer præsenteres og afprøves
i praksis.

Målgruppen for møderne var især de strategiske aktører på de 3BARs virksomheder: ledelse, hovedMED/
SU og MIO, uddannelseskonsulenter og HR- stab, arbejdsmiljøorganisationen. Møderne blev godt modtaget. Der var engagement og livtag med stressforebyggelsen og lederens rolle i den forbindelse.
Evalueringen viste, at effektmålene blev nået:
- Minimum 100 deltagere pr. møde i hver 		
region, dvs. i alt 500 deltagere.
- 75 % af deltagerne på kontaktmøderne 		
finder temaet omkring prioritering, 		
planlægning og balancering relevant, og
de udvalgte værktøjer forståelige og 		
anvendelige.
Evalueringen viste blandt andet at:
- 92 % fandt temaet relevant
- 79 % fandt at ’BARenes værktøjer var 		
relevante for personens selv og 		
arbejdspladsen (effektmål 75 %)
- 83 % var blevet inspireret til nye 		
indsatser (effektmål 75 %)
Hjemmesiden Arbejdmiljoweb.dk slog rekorden for
besøgstal i de måneder, der blev annonceret for
møderne.

Hvad er dagens bedste ide til at skabe mindre stress?

“Skabe fælles oplevelse
af succes, fælles
prioritering, sætte fokus
på travlhed.”
Kommentarer efter inspirationsmødet

“At jeg som leder lærer,
at alle har ansvaret for,
at det fungerer.”

“Ledelse er ikke et
job for supermænd og
superkvinder, men for
mennesker med fejl og
med tanke for andre.”
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Psykisk arbejdsmiljø
Arbejdspladsmøder om arbejdspres satte skub i forebyggelse
På 20 arbejdsnære møder skal BARenes værktøjer i
arbejde tæt på medarbejdernes daglige udfordringer
og dilemmaer. 14 møder blev holdt i 2011, heraf 6
med U&F-målgrupper som deltagere. Møderne har
givet mange gode og lærerige oplevelser, og på flere
arbejdspladser har møderne sat skub i det efterfølgende arbejde med stressforebyggelse.
Som led i indsatsen med at fremme godt psykisk
arbejdsmiljø på arbejdspladserne afholder 3BAR en
række møder på arbejdspladser, der ønsker at afprøve 3BARs værktøjer om stressforebyggelse.
Her er målgruppen de operationelle aktører: arbejdsmiljøgruppen dvs. leder, arbejdsmiljørepræsentant
og tillidsrepræsentant. På møderne præsenteres
tankegangen om prioritering, planlægning og balancering, og BAR U&Fs værktøjer afprøves. Vægten er
på konkret afprøvning og opfølgning i det omfang,
der deltager arbejdspladser, der allerede har anvendt nogle af værktøjerne i praksis.

Der er kun få henvendelser fra egentlige uddannelsesinstitutioner og flere henvendelser med målgrupper fra flere af BARene samtidig. I 2012 vil rådet
arbejde på i endnu højere grad at nå de forskellige
typer af uddannelsesinstitutioner i målgruppen.
Til de 14 møder har der været 889 deltagere med et
gennemsnit på 64 deltagere.
- 79 % af deltagerne har fundet værk-		
tøjerne relevante
- 76 % at værktøjerne kan medvirke til et 		
godt psykisk arbejdsmiljø på
arbejdspladsen

”Hvor er det bare skønt at opleve, når tingene
på den måde går op i en højere enhed.”
Sagt af deltager på arbejdspladsmøde
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Psykisk arbejdsmiljø
Inspirationsmøder satte social kapital på dagsordenen
Hvordan skaber vi en af Danmarks bedste arbejdspladser? Hvordan kan medarbejder og arbejdsplads
sammen styrke den sociale kapital? På 5 inspirationsmøder mødtes 600 deltagere med Middelfart
Sparekasse, Dacapos teatermetoder og BARenes
værktøjer for at sætte den sociale kapital på dagsordenen.
Social kapital er et aktuelt arbejdsmiljøtema, som
skaber en ny platform for medarbejdere og ledelse
til at snakke om fælles interesser. Og 3BAR har været blandt de første til at tilbyde værktøjer på området. De blev præsenteret på 5 møder rundt i landet
sammen med en arbejdsplads, der med succes satser på området. Dacapo medvirkede med en række
teaterstykker, der stiller skarpt på dilemmaer og
handlemuligheder.

Målet var at klæde arbejdspladserne på til konkret
at arbejde med udvikling af den sociale kapital. Målgruppen var strategiske og operationelle aktører på
arbejdspladserne. Og deltagerne var glade. Se citater fra møderne på næste side.
647 deltog på møderne (effektmål 500 deltagere).
Af disse var 25 fra uddannelsesinstitutioner, og rådet må konstatere, at man ikke nåede så mange i
den målgruppe som ønsket.
Hertil kom 450 nyhedsbrevstilmeldinger og 56 forespørgsler på arbejdspladsrettede opfølgningsmøder.
Og igen gik besøgstallet væsentligt op på arbejdsmiljøweb ved mødeannonceringen.

Resultater af evalueringen
									Gennemsnit
Inspirationsmødets tema var relevant for mig og min arbejdsplads		

96 %

Det faglige niveau var passende						

88 %

BARenes værktøjer virker relevante for min arbejdsplads 			

89 %

BARenes værktøjer virker enkle at gå til					

92 %

Jeg er tilfreds med inspirationsmødet som helhed				

94 %

Jeg er blevet inspireret til, hvordan vi kan komme videre med den 		

87 %

sociale kapital på min arbejdsplads
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Psykisk arbejdsmiljø
Citater fra inspirationsmøderne

Arbejdspladsmøder om social kapital

“Dejligt med Dacapo og interaktivt teater.
Rigtigt godt flow i dagen, med god vekselvirkning mellem oplæg og pause. Dejligt varieret program. God og inspirerende dag!”

For arbejdspladser vil der i 2012 blive afholdt en
række møder om BARenes social kapitalværktøjer,
som opfølgning på inspirationsmøderne.

“Fantastisk god temaeftermiddag med meget
dygtige foredragsholdere og facilitatorer.
Godt med inddragelse, at I formår at inddrage
så mange mennesker. Jeg vil glæde mig til at
arbejde videre med social kapital (jeg vil gerne
søge arbejde hos Middelfart Sparekasse).”

I U&F er der aftalt møder med følgende organisationer og institutioner inden for uddannelsessektoren:
-

Handelsskolernes Lærerforening
Brøndby Lærerforening
Svendborg Erhvervsskole
Humble skole, Sydlangeland

“Fem ud af fem mulige stjerner!”

”Gode værktøjer - elsker Flip-flappen!”

”Bare super. Godt indhold, god sandwich, god
kage, god kaffe.”
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Muskel og skelet
Fokus på webformidling om muskel-skelet
På muskel- og skeletområdet prioriterer BAR U&F
samarbejdet og synergien med andre arbejdsmiljøaktører højt, hvilket har været den tredje overordnede
målsætning i rådets arbejde. I regi af 3BAR prioriterer
U&F, at information og viden om forebyggelse af belastninger indenfor muskel og skelet bliver opdateret og synligt på den fælles hjemmeside Arbejdsmiljoweb.dk, så alle målgrupper i den offentlige og finansielle sektor kan finde gode råd, herunder også det
teknisk administrative personale i undervisningssektoren kan få ny vejledning ad denne kanal.
Ligeledes vil BAR U&F i samarbejde med BAR FOKA og
BAR SoSu udvikle og formidle værktøjer, som arbejdsmiljøorganisationen og arbejdspladserne kan anvende i deres APV-arbejde. De skal støttes i at følge
op på at kortlægge implementeringen og få hjælp til
at komme fra ord til handling. Dette arbejde lægger
op til synergi i indsatsen med Videncenter for Arbejdsmiljøs Job og Krop-kampagne.

Forebyggelse af muskel og skeletbelastninger skal
fremgå tydeligt i formidlingen på Arbejdsmiljoweb.
dk Derfor sker der en genopbygning af siderne om
Krop og Sundhed som en fælles indsats i samarbejde
med BAR SoSu og BAR FOKA. Her skal arbejdspladser i den offentlige og finansielle sektor kunne finde
vigtige emner om, hvordan de forebygger muskel- og
skeletbelastninger. Der vil blive seks menupunkter,
der passer til forskellige arbejdsfunktioner. Og der vil
være konkrete forslag, tjeklister og anvisninger på,
hvordan arbejdspladserne kan gribe indsatsen an.
Et mål med denne indsats er også at sikre et parløb
med Videncenter for Arbejdsmiljø, der i 2012 gennemfører en muskel- og skeletkampagne.
De nye websider bliver lanceret i foråret 2012. I 2012
vil BAR U&F også udgive en branchevejledning direkte
målrettet det teknisk administrative personale, der
er særligt udsat for skader i forbindelse med tunge
løft, hvilket også vil blive afspejlet på hjemmesiden.
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Ulykker
Forprojekt om vold og trusler på specialskoler
På undervisningsområdet er det særligt vold og
trusler om vold, der fylder i statistikken som arbejdsulykker. Derfor har indsatsen i 2011 fokuseret på at
afdække vold og trusler blandt særligt udsatte medarbejdergrupper, blandt andet nyuddannede.
Niv, spyt, riv og trusler om vold er et stigende problem på landets specialskoler. Derfor satte BAR U&F
i samarbejde med BAR SoSu et forprojekt i gang, som
skulle afdække problemernes karakter og vurdere,
hvilke aktiviteter der er relevante at igangsætte i
BAR regi.
Forprojektet har indtil videre zoomet ind på læringen
fra 2 konkrete organisationer og afdækning af den
eksisterende forskning på området med inddragelse
af forskere fra Københavns Universitet og Arbejdsmedicinsk klinik, Herning.

Resultater
Arbejdsmedicinsk klinik i Herning skriver nu et notat
om trusler og vold på specialskoler til styregruppen,
der skal drøftes i foråret 2012. Herefter vil BAR U&F
i samarbejde med BAR SoSu vælge 2-3 relevante aktiviteter, som skal forelægges for rådene. Målet er
at skabe vejledning til specialskoler, der oplever problemer med vold og trusler. Forprojektet afsluttes i
foråret 2012.

”Vold på specialskoler er et stort problem, viser ny forskning. Med projektet har vi fået et
rigtigt godt indblik i problemets omfang. Det
er et vigtigtudgangspunkt for at vælge de
helt rigtige indsatser til at forebygge volden
på specialskoler.”
				
Birgitte Baktoft, formand for projektet

På Øresundsskolen på Østerbro i København og SCO i
Holbæk har repræsentanter fra MED; ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter fortalt
om deres indsats. Der er bl.a. inddraget rundbordssamtaler, kontaktpersonordninger og aktiv inddragelse af de nyansatte i det voldsforebyggende arbejde. De nyansatte er en særligt udsat gruppe.
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Øvrige indsatser
Indeklimaportalen

Nanopartikler i arbejdsmiljøet

Indeklimaportalen satte i 2011 fokus på centrale
emner relateret til det gode indeklima. I 8 nyhedsbreve kunne man bl.a. læse om sammenhængen
mellem dagslys, arbejdsglæde og produktivitet. Vi
besøgte EnergiMidt i Silkeborg og så på det første
danske kontorbyggeri, der opfylder den frivillige energiramme 2015. Og man kunne hente gode råd til at
vælge det rigtige gulv til kontoret.

BAR U&F udgav i samarbejde med Industriens BAR en
brancherettet pjece på 20 sider om nanopartikler i
arbejdsmiljøet på forsknings- og undervisningslaboratorier. Pjecen er henvendt til arbejdsmiljørepræsentanter fra laboratorier, der arbejder med nanopartikelholdige materialer med henblik på sikker
håndtering af luftbårne nanopartikler i laboratoriearbejde ved undervisning og forskning på universiteter samt i sektor-forskningsinstitutioner.

Ud over 8 nyhedsbreve er hjemmesiden opdateret
med nyheder om lovændringer og ny viden samt information om arrangementer. Der er gjort reklame
for Indeklimaportalen.dk på andre hjemmesider, tidsskrifter, udstillinger og konferencer.
Flere besøg på indeklimaportalen
Der har været stor interesse for nyhederne fra indeklimaportalen. I 2011 var der 54.765 totale besøg
på hjemmesiden, hvilket giver 4.563 besøg pr. mdr.
i snit. Det betyder, at effektmålet blev nået. I 2011
kom der flere abonnenter på nyhedsbrevet. Ved udgangen af 2011 var der 3.423.

Hæftet er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Teknologisk Institut (TI) for Brancearbejdsmiljørådene for Industrien
(IBAR) og Undervisning & Forskning (BAR U&F). Der
er udarbejdet en hovedrapport ”Nanopartikler i arbejdsmiljøet” samt brancherettede pjecer, ligesom
arbejdsmiljørådet har udviklet ”Nanosafer” - et elektronisk online beregningsværktøj til vurdering af sikkerhedsniveauer.
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Øvrige indsatser
Til kamp mod støjen
8 ud af 10 lærere døjer med støj, som er et af de
største arbejdsmiljøproblemer i skoler og daginstitutioner. Gennem 3 år har BAR U&F i samarbejde med
BAR SoSu gennemført en landsdækkende indsats
mod både den høreskadende og den generende støj.
Forebyggelse ansigt til ansigt
Grundtanken i indsatsen var at gøre opmærksom på
de mange muligheder, der er for at reducere støj i
skoler og daginstitutioner. Her har BAR præsenteret
de værktøjer, som er udviklet af hhv. BAR U&F og
BAR SoSu. På planlægningsmøder ude i kommunerne
ansigt til ansigt med centrale beslutningstagere på
området har BAR også aftalt den kommende indsats nærmere. Disse planlægningsmøder var første
skridt.
At få fortalt de gode historier i pressen har været en
central del af projektet. Den aktive pressestrategi
har haft til formål at inspirere arbejdspladserne gennem omtale i de lokale og regionale medier, ugeaviser og i lokale fagforeningsblade med nogle lokale
eksempler.

Resultater
Målsætningen har været afholdelse af planlægningsmøder med 65 kommuner. I løbet af de 3 år projektet
har løbet, har der været kontakt og samtaler med
86 kommuner og der er gennemført forskellige typer
af støjbegrænsende aktiviteter i 33 kommuner. De
aktiviteter, der er blevet gennemført i kommunerne,
har spændt fra 20 støjvogterkurser for medarbejderne
i skoler, daginstitutioner og SFOer til 35 besøg på den
enkelte arbejdsplads. Det generelle billede er, at der
er stor interesse for aktiviteterne.
I 2011 blev der gennemført 11 støjvogterkurser. Der
er holdt møder med personer med interesse og ansvar
for arbejdsmiljøet på 32 skoler og daginstitutioner.
Og så er der blevet holdt 4 oplæg om støj og
støjbekæmpelse.
BAR U&F og BAR SoSu har igennem støjindsatsen
i 2011 været i kontakt med omkring 300 lærere
og pædagoger samt ca. 30 kommunale chefer og
arbejdsmiljøkonsulenter.
Den kvalitative evaluering af støjvogterkurserne ved
Arbejdsmiljø København viser stor tilfredshed med
kurserne og den inspirerende måde, indholdet blev
formidlet på.
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Øvrige indsatser
Digitalisering af fysisk arbejdsmiljø

Indretning af skoler

Nu er BAR U&F gået i gang med at nyskrive en af sine
største succeser: Branchevejledningen ”Når klokken
ringer”. Samtidig bliver vejledninger om støj og lys på
erhvervsskoler samt hjemmesiden Risikomomenter.
dk også opdateret.

Danmarkskortet på hjemmesiden Godtskolebyggeri.dk er opdateret med 13 nye interessante skoler,
der har bygget nyt. Et afsluttende nyhedsbrev er
udsendt i forbindelse med afslutningen af projektet
Indretning skoler.

Målet er:
•    at informere og oplyse om myndigheds
krav, normer og standarder
•    at give adgang til væsentlig og nyttig
information, inspiration og erfaring
•    at formidle i en inspirerende og dynamisk form
Aktiviteter i 2011
Der er udført en lille brugerundersøgelse for at afdække, hvordan ledere, arbejdsmiljørepræsentanter,
projekterende, håndværkere mv. henter information
ved skolebyggeri. Undersøgelsens resultater indgår
nu i arbejdet med at tilrettelægge den bedst mulige
indsats og de mest optimale medievalg. Arbejdet
med ajourføring og revitalisering af vejledningerne er
igangsat i 2011 med inddragelse af og bidrag fra fagkonsulenter, faglige foreninger og Rektorforeningen
og forventes afsluttet medio 2012.

Sikkert arbejdsmiljø for unge
Langt de fleste arbejdsulykker sker for nyansatte.
Især er unge mellem 18 og 24 år ekstra udsatte, viser tal fra Arbejdstilsynet. Det er baggrunden for en
fælles forebyggende indsats overfor netop denne
målgruppe, som BAR U&F deltager i.
Sammen med de øvrige branchearbejdsmiljøråd driver og udvikler BAR U&F Ungmedjob.dk, der er en
hjemmeside henvendt til unge, forældre, arbejdsgivere og undervisere. I 2011 er hjemmesiden opdateret og holdt ajour med nye forslag til klasseaktiviteter. Der er sendt 2 nyhedsbreve med 9 artikler
ud til 601 abonnenter. I 2011 fik nyhedsbrevet 149
nye abonnenter eller 33 % flere end året før. I 2011
var der 16.960 besøg på Ungmedjob.dk, hvilket er en
stigning på næsten 40 %.
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Relancering af Arbejdsmiljoweb.dk
Forenkling, overblik og synlighed var kodeord for
arbejdet med rådets hjemmesider i 2011. Først og
fremmest fik rådenes fælles hjemmeside Arbejdsmiljoweb.dk et nyt design, som gav bedre overblik,
bedre plads til indholdet og forbedrede muligheder
for at søge og finde materiale.
Arbejdsmiljoweb.dk spiller en central rolle i formidling
og distribution af BAR U&Fs materialer og aktiviteter,
hvilket står højt i BAR U&Fs prioriteringer. Og i 2011
kunne vi for 4. år i træk notere en fremgang i antallet
af totale besøg. Siden 2008 er besøgstallet steget
mere end 30 %.

Aktiviteter i 2011
•    Forberedelse og implementering af nyt
design.
•    Revitalisering og ajourføring af Arbejdsmiljoweb.dk og datterhjemmesider
•    16 elektroniske nyhedsbreve fra 3BAR
•    Markedsføring af hjemmesiderne
•    Reparation af døde links
Besøgstal: 195.529 totale besøg på Arbejdsmiljoweb.dk, hvilket svarer til en stigning på 15,5 % sammenlignet med 2010. Samlet set havde 3BARenes
23 hjemmesider 437.059 totale besøg.

Hjemmesiden fik 4 ud af 5 Netkroner i IT- & Telestyrelsens konkurrence ”Bedst på nettet”. Det er vores
ambition at nå 5 Netkroner i 2012, hvilket det nye
design med forbedringen af hjemmesidens tilgængelighed forventes at bidrage til.

Nyhedsbreve: Nyhedsbrevet 3BAR steg i 2011 fra
4.400 til 5.750 nyhedsbrevsabonnenter, hvilket svarer til 31 %. De 3 BAR havde i 2011 10 forskellige nyhedsbreve, som samlet havde 26.941 abonnenter,
hvilket er en stigning på 5 %.

Under designarbejdet er ældre materiale blevet
gennemskrevet, opdateret og redigeret, så det svarer til tidens krav. Enkelte hjemmesider er nedlagt og
indholdet opdateret og overført til Arbejdsmiljoweb.dk.

Downloads: I 2010 blev der downloadet 72.473 publikationer. I 2011 var tallet steget til 94.456 dvs. en
stigning på 24 %.

3BAR har undersøgt muligheden for brug af sociale
medier og har oprettet en side på Facebook, som
tæller 364 venner. Siden benyttes til at omtale aktiviteter i de 3 råd. I det nye design er det nu muligt
at dele hjemmesidens indhold direkte via sociale medier som Facebook og Twitter mv.

”Der er ét særligt sted på internettet, hvor arbejdsmiljøet har det rigtig godt, og det er på
Arbejdsmiljøweb. Med 437.000 årlige besøg
på vores hjemmeside er der noget, der tyder
på, at vores brugere er enige i det.”
Rita Claumarch Bundgaard, formand for styregruppen,
næstformand i HK/Stat
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10.000 nye ansigter på messer og konferencer
I 2011 var BAR U&F, BAR SoSu og BAR FOKA synlige
på et bredt udvalg af messer og konferencer, der skabte kontakt til over 10.000 nye interessenter. BAR
U&F prioriterer sammen med BAR SoSu og BAR FOKA
at deltage på messer og konferencer, hvor målgruppen er til stede. I 2011 færdiggjorde 3BAR et koncept for udstilling af sine materialer og vejledninger,
der kan anvendes ved dialogmøder med virksomhederne, i organisationernes egne fora, herunder på
landsmøder og på relevante konferencer.
Målet om 10.000 besøgende på udadvendte aktiviteter er nået med i alt 17.901 besøgende til rådets
og/eller 3BARs arrangementer. Og som følge af de
mange udadvendte aktiviteter er flere end 1.500
blevet abonnenter på nyhedsbrevene, der er samlet
set sket en nettotilvækst på 1.150 nye abonnenter.
De gennemførte aktiviteter
3BAR har i år deltaget på følgende messer:
- KL ledertræf
- Træfpunkt Human Ressources i oktober i
Øksnehallen
- AM 2011

På alle disse messer har vi udnyttet de gode erfaringer fra messeevalueringen 2010 ved enten at knytte
tætte kontakter til værten for arrangementet eller
at få oplægsholdere til at nævne vores stand, bl.a.:
- På KLs ledertræf: Steen Hildebrandt 		
(Atmosfæreprojektet, BAR U&F og FOKA)
og Tage Søndergaard Kristensen (social 		
kapital, BAR SoSu og FOKA)
- På Træfpunkt Human Ressources:
Konferencens tema er social kapital
- På AM 2011: Afholdt 2 workshops , som 		
omhandlede social kapital, herunder med
Grontmij, som har udviklet værktøjerne 		
for SoSu og FOKA, og med Lederne 		
(social kapital og ledelse)

Salg via Arbejdsmiljøbutikken
BAR U&F solgte i 2011 220 hæfter, bøger og andre
materialer via Arbejdsmiljøbutikken og fik en årsomsætning på 15.833 kr.
De 3 mest solgte materialer var: 1) Når klokken ringer (65 stk.), 2) Teamarbejde i skolen (53 stk.) og 3) Ny
lærer (23 stk.).
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Evaluering af BAR U&F
Arbejdsmiljøsekretariatet har fået gennemført en
undersøgelse af kendskab og holdninger til arbejdsmiljø inden for de 3 branchearbejdsmiljøråds målgrupper. Resultaterne er med til at målrette indsatsen yderligere i 2012.

Undersøgelsen bestod af:
1) En kvalitativ forundersøgelse med 21 semistrukturerede forskningsinterviews for at få indsigt i målgruppens holdninger, behov og adfærd i forhold til
arbejdsmiljø

Fra november 2011 til februar 2012 gennemførte
Arbejdsmiljøsekretariatet en undersøgelse af kendskab og holdninger til arbejdsmiljø inden for BAR
FOKA, BAR SoSu og BAR U&F.

2) Selve undersøgelsen bestod af 1.500 telefoninterviews – 500 interviews til hvert BAR à ca. 5 minutters varighed. Målgruppen var ledere og arbejdsmiljørepræsentanter.

Undersøgelsens mål var at afdække kendskabet til
og anvendelsen af alle 3 BAR. Herudover blev holdninger og behov samt foretrukne kommunikationskanaler også undersøgt. Undersøgelsens resultater
skal både bruges til at identificere og kvalificere de
indsatsområder, der bør arbejdes med fremover i de
enkelte brancher, samt øge kendskabs- og anvendelsesgraden i forhold til de 3 BARs vejledning.

Væsentlige resultater for BAR U&F
Den samlede kendskabsgrad for 3BAR er 45 %, mens
kendskabsgraden for BAR U&F er 37 % med relativt
store variationer mellem de forskellige typer af uddannelsesinstitutioner. Kendskabet er højest på
området grundskoler og lavere for de øvrige. Det er
tydeligt, at stressforebyggelse er det væsentligste
fokusområde for alle 5 delbrancher. I 2012 vil BAR
U&F derfor prioritere at informere uddannelsesinstitutionerne mere målrettet om de mange værktøjer
på Stressfrihverdag.dk.
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Populært at downloade materialer i 2011
Samtidig sikrer vi, at listen over rådets publikationer
bliver ajourført med den nyeste viden og gjort tilgængelige på hjemmesiden.

De fleste af BAR U&Fs materialer blev distribueret
via Arbejdsmiljoweb.dk. BAR U&Fs publikationer bliver i stigende grad downloadet, fra 2010 er antallet
af downloads for de 2 mest populære publikationer
fra BAR U&F steget med mere end 10 %. De 10 mest
downloadede publikationer i 2011 kan ses af nedenstående tabel.

Distribution via arbejdsgiver- og
arbejdstagerorganisationerne

Publikationer bliver opdateret
Opdateringen af publikationer er en vigtig aktivitet,
der skal sikre høj kvalitet i formidlingen af BAR U&Fs
budskaber og materialer. I årets løb får alle BAR U&Fs
29 publikationer og mange hjemmesider et indholdsmæssigt servicetjek og får nye opdateringsblade,
rettelser og justeringer. Alle publikationer får et opdateringsblad på hjemmesiden Arbejdsmiljo-web.dk.

Den primære distribution af BAR U&Fs skriftlige materialer sker via arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne, der også i 2011 distribuerede materialer ud til deres netværk på arbejdspladserne. Også
Arbejdsmiljøsekretariatet distribuerer en del af de
skriftlige materialer til bl.a. medierne, kommunernes
arbejdsmiljøansvarlige, Arbejdstilsynet, arbejdsmiljøunderviserne og arbejdsmiljørådgiverne.

Nr.	Materiale					Antal downloads
1

Når klokken ringer				

2.060

2

Det der giver os energi - Stressfrihverdag.dk

1.004

3

Atmosfære på møder				

451

4

Kend din stress - Stressfrihverdag.dk		

399

5

Stress i skolen					

368

6

Ny lærer					

357

7

Fugt og skimmelsvamp				

335

8

Gode kollegiale samtaler - Stressfrihverdag.dk

274

9

Bedre indeklima					

255

10

Konflikter i skolen				

255
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Udadvendte aktiviteter i 2011
BAR U&F har i de forløbne år fokuseret på at intensivere det opsøgende og udadvendte arbejde. Det personlige
møde og muligheden for at komme i dialog med BAR U&F er vigtig. Dialogen og det personlige møde bidrager på
den ene side til, at rådet kan få ideer til nye aktiviteter og på den anden side til, at BAR U&F bliver husket næste
gang lederen, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanten skal finde inspiration til arbejdsmiljøarbejdet. Tallene i skemaet er det antal personer, der er skabt kontakt til.

Direkte kontakt (alle 3 BAR)					2010		2011

0

5 fyraftensmøder om Stressfrihverdag.dk

158

0
200
5 møder om forflytning via e-læring							
10 inspirationsmøder om stress og social kapital				 35

1.075

30

30

0

1.089

Arbejdsmiljøfestival Region Syddanmark				

400

0

Arbejdsmiljøkonference AM 2010 og 2011				

700

772

11 BAR workshop om kommunikation				
18 arbejdspladsmøder om stress og social kapital				

Arbejdsmiljøledelse, SoSu ledertræf og BUPL ledertræf

155
				

0

Arbejdsmiljøundervisning og klasselærerkursus				 880

0

300

0

0

7.000

Dialogmøde om vold og konflikter					
DM i Skills

Tabellen fortsætter på side 21							
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Direkte kontakt (alle 3 BAR)

				2010		

2011

Fagligt Træf og konference om forflytningskultur			

215

252

Faxe og Slagelse arbejdsmiljøkonference				

300

0

41
Frontløbere i voldsforebyggelse og voldslaboratorier				
HK fagfestival							 300

54
0

611
150
KLs HR-træf og KLs ledertræf							
Krop og Kontor/Sund Arbejdsplads 		

600

4.500
Personalepolitisk Messe og Rehab Messe						

0
0

Seminar om mening i arbejdet					

90

0

Social Kapital konferencer og udviklingsprojekt			

1.050

0

SoSu cafe- og dialogmøder					

910

230

Støjindsats							 750

330

0

1.700

Træfpunkt Human Ressources					2.300

2.400

Unge ved uddannelsesmesse					2.000

2.000

Telefonisk kontakt til alle delbrancher				

							
Anslået

			

				

15.616

17.901
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Om BAR U&F
Medlemmer af Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning
Birgitte Baktoft
Formand
Danmarks Lærerforening

Preben Meier Pedersen
Næstformand
KL

Claus Hjortdal
FU-medlem
Skolelederforeningen

Lone Kalstrup
FU-medlem
AC- GL

Bodil Hoier
Handelsskolernes
Lærerforening

Peter Birk Hansen
Ministeriet for Børn og
Undervisning

Ricky Bennetzen
Frie Skolers Lærerforening

Kurt Bentsen
FOA – Fag og Arbejde

Per Sand Pedersen
Danmarks Lærerforening

Henrik Lambrecht Lund
AC

Anna Konstantelos Birke
Uddannelsesforbundet

Suppleanter

Lisbeth Kjersgård
AC-DJØF

Jørgen Bruun Christensen
Danmarks Lærerforening

Bolette Bom
Frie Skolers Lærerforening

Amalie V. Ferdinand
Uddannelsesforbundet

Bjarne Biel
FOA – Fag og Arbejde

Thomas Andreassen
Danmarks Lærerforening
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Messer og konferencer

Unge

Undersøgelser
Digitalisering

Arbejdsmiljøweb
Indeklima

Samarbejde

Værktøjer

Social kapital
Webformidling

BAR U&F

Psykisk arbejdmiljø

Støj
Inspirationsmøder

Arbejdspladsmøder
Kommunikation

Engagement

Stressforebyggelse

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. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning. Branchearbejdsmiljørådet bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde
informations- og vejledningsmateriale.
I Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning deltager repræsentanter for KL, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser, AC, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening, Uddannelsesforbundet og FOA – Fag og Arbejde.
Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på www.arbejdsmiljoweb.dk

