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2008 – Året der gik
Vi glæder os over en stor og stigende interesse for BAR Undervisning & Forsknings udgivelser,
hjemmesider og nyhedsbreve. Men vi vil gerne bruges endnu mere og være i direkte dialog med
vores målgrupper. Derfor vil vi fortsat være til stede, hvor mange med interesse for arbejdsmiljø
eller arbejdslivet i bred forstand er samlet. Og derfor vil vi fokusere mere på at gøre produkterne
kendte og komme ud med dem til arbejdspladserne. I vor egen 2010-handlingsplan har vi gjort
status og formuleret strategien for de kommende år. Den plan kan ses på hjemmesiden www.baru-f.dk.
Hovedaktiviteten i 2008 var Godt
Skolebyggeri. Sigtet er at tænke
arbejdsmiljøet ind, allerede mens
det nye byggeri er på tegnebrættet. Nye målgrupper som arkitekter og rådgivere blev inddraget i
processen.

branchearbejdsmiljøråd med til at
sætte et stærkt fokus på, hvor
vigtigt det er at være særlig opmærksom på de unges arbejdsmiljø. Store dele af forarbejdet er
gjort i 2008, nu kommer selve
portalen i april 2009.

Både branchevejledningen om
Godt Skolebyggeri og hjemmesiden med samme navn blev modtaget positivt af målgrupperne. Og
aktiviteten er rundet af med en
velbesøgt konference i januar
2009, hvor 300 skoleledere, arkitekter og rådgivere udvekslede
erfaringer og fik inspiration til det
gode skolebyggeri. Nu er udfordringen at forankre og styrke erkendelse af, at arbejdsmiljøet skal
tænkes med i planlægning af byggeprocesserne.

I 2008 har vi også haft lejlighed til
at indgå i et samarbejde med Industriens BAR om at udarbejde et
katalog om arbejdsmiljø og nanopartikler rettet til bl.a. forskningslaboratorier. Det er en god mulighed for at være på forkant med et
nyt arbejdsmiljø-område.

Psykisk arbejdsmiljø har i lang tid
stået højt på dagsordenen for BAR
Undervisning & Forskning, som et
af de væsentlige arbejdsmiljøemner i branchen. Vi har allerede
udviklet en række værktøjer om
bl.a. stress, konflikter, vold og
forandringer.
Nu har vi taget fat på de udfordringer – og muligheder – som
møder ”den nye lærer”. Det er
udfordringer og muligheder, som
både leder, kollegaer og den nye
lærer må tage op, så målet bliver
trivsel og arbejdsglæde.
Med inspiration og værktøjer til at
hjælpe den nye lærer godt i gang i
arbejdslivet sætter vi fokus på
nyansattes arbejdsmiljø på undervisningsområdet.
Og med lanceringen af
www.ungemedjob.dk – portalen
om arbejdsmiljøundervisning og
unges arbejdsmiljø – er vi sammen
med de øvrige

I de snart ti år, BAR Undervisning
& Forskning har eksisteret, har vi
nået rigtig meget. Vi har udgivet
en lang række branchevejledninger og andet inspirationsmaterialer. Vi har bestræbt os på
at inddrage brugerne i vores projekter og at møde brugerne gennem temadage, konferencer og
tilbud om nyhedsbreve. Vi har den
ambition, at alt vort materiale skal
være tilgængeligt for alle ledere,
medarbejdere og tillidsvalgte. Og
vil være up to date med tilbud om
opdateringsblade til alle udgivelser
og regelmæssig revision af udgivelserne.
Vort mål er et sundt, inspirerende
og udviklende arbejdsmiljø for alle
ledere og medarbejdere, der arbejder med undervisning og forskning.
Birgitte Baktoft
Formand

Preben Meier Pedersen
Næstformand
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Psykisk arbejdsmiljø
Atmosfæreprojektet: Let sagt - svært gjort
BAR U&F og FOKA har i 2008 arbejdet for at forankre og udbrede atmosfæreprojektet. Til rådenes tilfredshed kommer der allerede positive tilbagemeldinger fra
deltagerne. Projektet skal indsamle erfaringer med at arbejde med atmosfære,
som kan anvendes til at udarbejde en workbook, nyhedsbreve og til formidling til
hele BAR U&F og FOKAs målgruppe.
Formål
I perioden 2004 – 2007 gennemførte BAR FOKA, SoSu og U&F projektet Strukturændringer set i et arbejdsmiljøperspektiv. Det viste et stort behov for og efterspørgsel efter de værktøjer samt den teoretiske ramme, som blev udviklet i projektet.
Det blev samtidig anbefalet, at atmosfæreperspektivet blev udviklet, og at der
udgives skriftligt materiale, der kan brugs som procesredskaber.
På den baggrund har BAR FOKA sat tre nye indsatser i gang, som vil blive evalueret i 2009 og 2010. Målgruppen er mellem- og topledere, personale- og HRafdelinger, medbestemmelsesorganerne og udbydere af efteruddannelse for ledere.
Aktiviteter i 2008
I 2008 har der været tre aktiviteter i projektet:
1.

Action learning forsøg på tre arbejdspladser: Roskilde Kommune, Kerteminde
Kommune og Skattecenter Struer (2007 – 2008)
Forsøgene skal indsamle erfaringer med at arbejde med atmosfære, som kan
anvendes til udarbejdelse af workbook, nyhedsbreve og til formidling til hele
BAR BAR U&F og FOKAs målgruppe.

2.

Nyhedsbrev om atmosfære (2008 – 2009)
Nyhedsbrevet i 2008 handler om atmosfæreagenter og nye mødeformer, der
skal skabe en mere levende atmosfære og udvikle relationerne på arbejdspladserne i Roskilde og Kerteminde kommune samt SKAT i Struer. Brevet
fortsætter i 2009.

3.

Opfølgning på action learning forsøg og udarbejdelse af workbook (2008 2009)
BAR FOKA & BAR U&F har besluttet at udvikle og udgive en workbook med
konkrete cases, teori, vejledninger og anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med atmosfæren på arbejdspladserne. Workbook’en bliver på 60 – 100
sider i et oplag på 3000 stk. Den udgives i slutningen af 2009. Formidlingen
sker bl.a. gennem flyers.

Status
Der kommer positive tilbagemeldinger fra deltagerne i action learning-forsøgene,
hvilket rådene er tilfredse med. Den endelige evaluering vil ske i 2009 og 2010.
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Psykisk arbejdsmiljø
Ny lærer
I 2007 udviklede og lancerede BAR U&F spillet ’Ny lærer’, som er et dialogværktøj
målrettet til nye lærere i grundskolen. Spillet blev distribueret til skoler i hele landet i forbindelse med lanceringen. I 2008 blev lavet en undersøgelse af nye læreres introduktion, og i starten af 2009 bliver spillet suppleret med hæftet ’Ny lærer’, som retter sig mod de, der står for at introducere de nye lærere.
Formål
Formålet med undersøgelsen, spillet og hæftet ’Ny lærer’ er at sætte fokus på nye læreres trivsel og medvirke til en bedre introduktion
på skolerne. Projektet kom i stand på baggrund af en forundersøgelse fra 2007, som bekræftede, at der stadig er udfordringer med
at introducere nye lærere i grundskolen. Spillet tager udgangspunkt
i typiske dilemmaer, der kan være forbundet med rollen som lærer,
og danner grundlag for erfaringsudveksling blandt spillets deltagere.
Aktiviteter i 2008
Projektet har i 2008 bestået af følgende faser, som bygger videre
på spillet ’Ny lærer’:
1.

Undersøgelse af nye læreres introduktion
Fokusgruppeundersøgelse af, a) hvordan nye lærere oplever deres arbejdsmiljø i overgangen fra uddannelse til ansættelse som lærer, og b) hvilke erfaringer der er på forskellige skoler
med at introducere nye lærere. Undersøgelsen dannede baggrund for
udarbejdelse af temahæftet.

2.

Udarbejdelse af temahæfte om nye lærere
Temahæftet indeholder beskrivelser af væsentlige vilkår i arbejdet i
grundskolen og værktøjer, der kan anvendes som udgangspunkt for skolernes arbejde med at introducere nye lærere. Distribution sker via organisationerne i BAR U&F.

Status
Undersøgelsen af nye læreres introduktion er gennemført, og temahæftet er under
udarbejdelse og vil blive distribueret primo 2009. Sammen med markedsføringen
af temahæftet bliver ’Ny lærer’-spillet relanceret. Det vil ske gennem kontakt til
SR, TR og skoleledelsen via brev/mail, hvor der gøres opmærksom på temahæftet
og Ny Lærer-spillet.
Der er udarbejdet distributionsliste for temahæftet, og brev til SR, TR og skoleledelsen er udarbejdet som led i markedsføring af temahæftet og ’Ny Lærer’-spillet.
Det samlede projekt evalueres i 2010.

5

Indeklima og støj
Indeklimaportalen
Indeklimaportalen.dk er efterhånden blevet danskernes foretrukne kilde til information om indeklima. Portalen blev etableret i april 2004 som led i de tre BAR´s
indsats på indeklimaområdet. Indeklimaportalen indeholder tips, information og
retningslinier om, hvordan du skaber det bedste indeklima på din arbejdsplads.
Formål
Indeklimaportalen – www.indeklimaportalen.dk – blev etableret i april 2004 som
led i de tre BARs indeklimaindsats. Målgruppen er sikkerhedsorganisationen og
arbejdsmiljøprofessionelle på arbejdspladserne.
Aktiviteter i 2008
Driften af Indeklimaportalen er i 2008 foregået således:
•

Hver måned er der blevet publiceret et relevant
tema på Indeklimaportalen

•

Temaet er blevet markedsført i det månedlige
nyhedsbrev, og portalen promoveres på andre
hjemmesider, i tidsskrifter, på udstillinger og i
forbindelse med konferencer.

•

Sitet er løbende blevet opdateret med nyheder
og arrangementer, lovændringer og ny viden
på området.

I slutningen af 2008 har Indeklimaportalen fået et fagligt tjek af indholdet og en vurdering af funktionalitet
og layout. Forbedringerne bliver implementeret på
hjemmesiden i begyndelsen af 2009.
Status
Indeklimaportalen har i gennemsnit 2.713 månedlige besøg, heraf 2.448 unikke
besøgende. 1.746 er tilmeldt det månedlige nyhedsbrev. Det er en stigning på
godt 300 tilmeldte i forhold til sidste år, men dog stadig en smule under de fastsatte effektmål (3.000 besøg/2.000 tilmeldte til nyhedsbrevet).
Der er god respons fra brugerne, og meget tyder på, at Indeklimaportalen er første valg, når der søges information om indeklima. Arbejdsmiljøprofessionelle og
Arbejdstilsynet henviser desuden i stigende grad til Indeklimaportalen, når det
gælder information om indeklima. Alt i alt har Indeklimaportalen etableret sig som
den væsentligste informationskanal her i landet og de tre BAR’s primære medie,
når det gælder information om indeklima.
Den brede indsats har ført til en stigende interesse og opmærksomhed, og det er
derfor blevet besluttet, at Indeklimaportalen videreføres i perioden 2008 – 2010.
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Indeklima og støj
Støjvogterprojektet
Støj er et stort og stigende problem i daginstitutionerne og folkeskolerne. BAR
U&F og SoSu har derfor besluttet i fællesskab at igangsætte en indsats for at
udbrede det såkaldte støjvogterkoncept til samtlige 98 kommuner. Der arbejdes
på at indkredse et billede af konceptets udbredelse, forskellige varianter og
forebyggelsespotentiale.
Formål
Støj er et voksende problem i daginstitutionerne og folkeskolerne. Det
underbygges af den nationale arbejdsmiljøkohorte NAKs tal for 2005, ligesom støj
er et af de fire fokuspunkter i Regeringens 2010-handlingsplan. Det indgår også
som et højt prioriteret indsatsområde i BAR U&F og SoSus planer frem til og med
2010.
BAR SoSu og BAR U&F har besluttet i fællesskab at igangsætte en indsats for at
udbrede støjvogterkonceptet til samtlige 98 kommuner. Da støjvogterne indføres
gennem lokale beslutninger på den enkelte institution eller kommune, er de
enkelte ordninger meget forskellige. Der er derfor ingen samlet viden om
konceptets omfang
eller udbredelse, og heller ikke om de forskellige varianter af konceptet eller et
samlet billede af dets forebyggelsespotentiale.
Det skal støjvogterprojektet rode bod på.
Aktiviteter i 2008
Der er i 2008 foretaget en kvantitativ og kvalitativ kortlægning af udbredelsen af
støjvogterkonceptet i skoler og daginstitutioner. Det er sket gennem
telefoninterview med kommuner og møder med kommuner og
arbejdsmiljørådgivere, ligesom der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse
blandt kommuner og arbejdsmiljørådgivere om støjvogterkonceptets udbredelse.
Status
Den planlagte opsamling blandt de centrale
aktører - fx BUPL og KL - er udskudt til
styregruppemødet primo februar 2009.
På baggrund af de indhentede erfaringer er der
planlagt en workshop primo 2009, hvor der
deltager repræsentanter fra skoler, daginstitutioner, kommuner, arbejdsmiljørådgivere og de
to BAR. Workshoppen udmunder i en
projektbeskrivelse og skal kvalificere det endelige
projekt, som gennemføres i 2009 og 2010.
Hovedprojektet forventes at starte op i
forsommeren 2009.

Andre aktiviteter indenfor Støj-området
BAR U&F har udgivet hæftet Støj i
Grundskolen, ligesom der fokuseres på støj i
programmet Indretning af skoler bl.a. på
hjemmesiden Godtskolebyggeri.dk og i
branchevejledningen Godt Skolebyggeri.
BAR SoSu har tidligere udgivet
branchevejledningen Om natten er der stille
og Indretning af daginstitutioner. Indretning
af daginstitutioner er lige blevet revideret og
Om natten er der stille er under revision.
Ligeledes er der udviklet hjemmesiden
Støjweb, der også er under revision.
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Skolebyggeri
Program Indretning af skoler
BAR U&F har med udgangspunkt i stigende antal ny- og ombygninger af skoler
besluttet at gennemføre en særlig indsats i forhold til skolebyggeri. Visionen er at
skabe sammenhæng mellem æstetik, pædagogik og arbejdsmiljø.
Formålet
Formålet med Program Indretning af skoler har været at etablere erfaringer med,
hvordan støtte udefra kan styrke skolernes arbejdsmiljø-overvejelser i planlægningen af byggeprocesserne. Desuden indtænkes information og netværk i forhold
til rådgivere (arkitekter, m.v.) for at imødekomme målsætningen fra BARets
2010-plan.
Aktiviteter i 2008
Projektet trækker på et korps af ressorcepersoner, der skal kvalificere måden,
arbejdsmiljø indtænkes i skolebyggeriet. Korpset består af tre arkitekter med erfaring i tidlig brugerinddragelse og skolebyggeri. De tre arkitekter har indgået i de
tidlige faser af byggeprocessen på tre forskellige skoler og har fremlagt ideer til,
hvordan skolerne konkret kan arbejde med at skabe sammenhæng mellem arbejdsmiljø, pædagogik og arkitektur.
De tre skoler er:
•
Kirkebakkeskolen i Vejle - en folkeskole som står over for en større renovering bl.a. på grund af dårligt indeklima.
•

Syddjurs Friskole - som pga. stor vækst i elevtallet skal bygge en ny,
større teater-/musikhal.

•

Roskilde Tekniske Skole, som ønsker at bygge nye lokaliteter til undervisningen inden for Bygge/anlæg og Medie/kommunikation samt i den anledning skabe en mere logisk infrastruktur mellem de geografisk spredt
beliggende faciliteter.

På folkeskolen og friskolen er forløbene gennemført. På den tekniske skole har der
været et enkelt møde mellem ressourcepersonen og ledelsen på skolen, og efterfølgende er der udviklet og fremsendt et forslag til forløb, som dog ikke blev gennemført. Ressourcepersonerne har ikke haft mulighed for at lave en fælles konceptudvikling af forløbene, da de er forløbet forskelligt og tidsmæssigt forskudt.
Status
Projektet er blevet evalueret af Arbejdsmiljø København. Evalueringsrapporten
bliver færdig i januar 2009. Styregruppen har drøftet behovet for – på baggrund
af forsøgende på de tre skoler – at etablere og udbyde et korps af ressourcepersoner. Det er besluttet ikke at gøre dette, da der igennem de seneste par år er
flere konsulenter og rådgivere, herunder arkitekter, der udbyder denne ydelse
overfor skoler, der skal i gang med byggeprojekter.

8

Skolebyggeri
Indsats rådgiver og bygherrer
Formål
Formålet med projektet er at præge skolebyggeri, så arbejdsmiljø skal tænkes ind
tidligt i processen. Som led i programmet Indretning af Skoler er der i 2008
fokuseret på rådgiverne (arkitekter mv.) og bygherrerne.
I 2007 blev der udviklet hjemmesiden Godt Skolebyggeri og udgivet
Branchevejledningen Godt Skolebygeri samt påbegyndt indsatsen over for
bygherrer og arktitekter sammen med Dansk Center For Undervisningsmiljø
(DCUM) for at videreføre netværket Skolebyggeri.
Aktiviteter i 2008
Den 27. maj 2008 blev der afholdt et udviklingsseminar ”Verdens bedste skole”,
hvor der deltog ca. 40 arkitekter, som diskuterede, hvordan arbejdsmiljø bedst
muligt tænkes ind i skolebyggeri.
Netværket for skolebyggeri, som har oprettet af DCUM, har som planlagt holdt to
møder i 2008:
•

•

Den 13. marts 2008 besøgte netværket det nybyggede Ørestad
Gymnasium og Vesterbro Ny Skole i København. Der var godt 50
deltagere.
Den 2. oktober besøgte netværket Hedensted Kommune, hvor vi så den
nye overbygningsskole i Hornsyld og Hedensted Skole. Der var godt 40
deltagere.

Der er indgået aftale med KLs kompetencecenter
COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling –
om, at de udbyder kurset ”Sådan bygger du skole –
den gode proces” den 24. februar i København og
den 3. marts i Århus.
Konferencen Fremtidens Skolebyggeri blev
gennemført den 14. Januar 2009. Planlægningen af
den blev gennemført i 2008.
Som led i indsatsen er hjemmesiden Godt
Skolebyggeri videreført i 2008 med fire
nyhedsbreve og løbende opdatering.
Status
Projektet slutter primo 2009 med en evaluering.
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Uddannelse
Uddannelsesindsatsen – en introduktion
Målet med uddannelsesindsatsen er at integrere arbejdsmiljø i videst muligt omfang i undervisningen i grundskolen, på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale
uddannelser.
Undervisningen i arbejdsmiljø vil medvirke til at forebygge arbejdsskader hos børn
og unge, og udvikle elevernes kvalifikationer til på et senere tidspunkt i deres liv
at indgå konstruktivt i virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde ved at
tage hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.
Ambitionen er, at program ”Uddannelsesindsatsen” skal bidrage til at profilere
området ”undervisning i arbejdsmiljø”, at det er under programmet, at indgangen
til opdateret og vedkommende viden om arbejdsmiljøundervisning findes, og at
underviserne har kendskab til projektet og naturligt henvender sig for at få vejledning, idéer og hjælp.
Programmet for uddannelsesindsatsen
Program- og aktivitetsbeskrivelserne er en samlet ramme for en række initiativer
og projekter, som alle handler om at integrere ”arbejdsmiljø” i den almindelige
undervisning.
I store træk omfatter programmet tre dele:
a)

aktiviteter, som er ”rene” BAR Undervisning & Forskning aktiviteter, nemlig projekt ”Arbejdsmiljø i undervisningen, grundskolen”, projekt
ENETOSH (European Network for Education and Training in …) og projekt ”Samarbejde med produktionsskoleforeningen”

b)

en aktivitet, som vedrører BAR Social & Sundhed, projekt ”Arbejdsmiljøundervining på social- og sundhedsskolerne” (ambassadørprojektet)

c)

en aktivitet, som er fælles for alle 11 BAR, projekt ”Portal om arbejdsmiljøundervisning og unges arbejdsmiljø”

Nedenfor er beskrevet, hvad der er arbejdet med i 2008 indenfor de tre BAR U & F
aktiviteter samt for det fælles BAR projekt. ”Arbejdsmiljøundervisning på socialog sundhedsskolerne” er beskrevet i årsberetning for BAR SoSu 2008.
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Uddannelse
Arbejdsmiljø i undervisningen i grundskolen
Intensiveret og målrettet undervisning i arbejdsmiljø kan medvirke til at forebygge
skader og arbejdsbetingede lidelser på unge. Lærerne og vejlederne skal
dygtiggøres og inspireres til at arbejde med arbejds-og undervisningsmiljø og til at
integrere det i den undervisning, der allerede foregår.
Formål
Folkeskoleloven af 1993 øger fokus på arbejdsmiljøundervisning. Arbejdsmiljø
indgår i de centrale kundskabs- og færdighedsområder for en række af
folkeskolens fag. På trods af fokus og stramme regelsæt er børn og unge
overrepræsenteret i statistikker over arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser de løber en næsten dobbelt så stor risiko for at komme ud for en arbejdsulykke
end ældre kolleger. Undervisningen i arbejdsmiljø skal forebygge dette.
Aktiviteter i og status for 2008
Der arbejdes på indsatsområdet med følgende underaktiviteter:
1)

Netbaseret
informations- og
inspirationsavis til
grundskoleområdet
Udgivelsen af den
elektroniske udgave
af ”ar-mi-journalen”,
som skulle være udkommet i 3. kvartal
2008 er udskudt til
1. kvartal 2009 på
grund af timing i forhold til lærernes
planlægningshorisont
og timing i forhold til
lanceringen af
www.ungmedjob.dk

2)

Undervisningsmaterialer med idéer og inspiration til
arbejdsmiljøundervisning
Konceptet for materialesættet ”Job uden skader” er blevet afprøvet på
eleverne fra fire 8. klasser, som fandt det spændende og sjovt. Det har
bevirket, at der fra 2009 er mulighed for at udbyde kursus/temadage om
arbejdsmiljø for skoler.

3)

Kurser og netværkspleje for klasselærere og vejledere
Der er afholdt to kurser for klasselærere og vejledere. Yderligere to måtte
aflyses, da lærerne ikke fik tildelt tid til at deltage.

Projektet deltog ikke (som oprindelig planlagt) i Ungdommens Uddannelsesvejlednings landsmøde i oktober, fordi programmet på landsmødet fokuserede på vejledning af specialundervisningselever og ikke på alle elever.
I november medvirkede projektet i fire dage ved en uddannelses- og vejledningsmesse på Københavns Rådhus for 6 – 7.000 elever fra det storkøbenhavnske område med en stand om arbejdsmiljø.
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Uddannelse
ENETOSH
Det europæiske netværk for undervisning og oplæring i arbejdsmiljø medvirker til
at højne kvaliteten i arbejdsmiljøundervisningen på europæisk plan og udvikler
idéer til at støtte indsatsen med at integrere arbejdsmiljø i undervisningssystemet
generelt. ENETOSH står for European Network Education and Training in Occupational Safety and Health, på dansk Europæisk Netværk for Undervisning og Oplæring i Arbejdsmiljø.
Formål
ENETOSH arbejder for at integrere arbejdsmiljø i videst muligt omfang i undervisningen i grundskolen, på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.
Projektets tilgang til arbejdsmiljøundervisning er, at arbejdsmiljø skal integreres
og styrkes i den almindelige undervisning. Arbejdsmiljøundervisning starter således lang tid før de unges indtræden på arbejdsmarkedet og integreres naturligt på
alle uddannelsesniveauer.
Aktiviteter i 2008
•
Indsamling og formidling
På www.enetosh.net findes i p.t. 356 beskrevne eksempler på ”god arbejdsmiljøundervisning”, indsamlet fra 26 lande, og en liste over mere
end 100 eksperter/nøglepersoner (”Who is who”) fra såvel arbejdsmiljøsom uddannelsesverdenen. BAR U&F er valgt til det redaktionelle udvalg
som repræsentant for grundskoleområdet.
•

Netværk og netværksmøder
Da projektet startede i 2005 som et EU projekt under Leonardo da Vinci
programmet deltog 13 partnere fra i alt 10 lande. I dag har netværket 39
partnere fra i alt 17 lande. Danmark/Arbejdsmiljørådets Service Center/BAR U&F var initiativtager og deltog i det forberedende arbejde fra
2003.

•

Nyhedsbreve og fact sheets
ENETOSH nyhedsbreve og fact sheets er med til at sikre en systematisk
videndeling indenfor netværket og netværkets interessenter. Der er lagt
tre udgivelser på nettet i 2008.

Status
Antallet af besøgene på www.enetosh.net er (accesses) med dansk IP-adresse er i
2008 steget fra 3.269 til 4.836, antallet af sider (pages), som brugerne læser/bruger, er stedet fra 380 til 1.100 (en stigning på ca. 300%), og trafikken fra
Danmark er steget fra 23.82MB til 66.72 MB (altså næsten også 300%). Hver
enkelt bruger på siden genererer 3 gange så meget trafik som for et år siden.
Der er afholdt netværksmøder to gange (i februar og i juli), sidste gang kombineret med den årlige internationale Training & Innovation-konference i Dresden,
hvor BAR U & F deltog med en workshop. Det har styrket BAR-ets (og Danmarks)
renommé.
ENETOSH netværket har samarbejdet med AdRisk projektet (om unge, risikovillighed og handlekompetence). BAR U&F (projektlederen) deltog i et seminar og fik
ny inspiration og idéer til nye metoder. Dette er blevet indarbejdet i anbefalingerne fra Arbejdsmiljørådets udvalg om unges arbejde, ligesom det fælles BAR projekt ”Portal om arbejdsmiljøundervisning og unges arbejdsmiljø” i arbejdet med
dilemmaspil har brugt ENETOSH og AdRisk-idéerne og kopieret materialer fra
Holland og Østrig, som også ligger på ”YouTube”.
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Uddannelse
Arbejdsmiljø på produktionsskoleforeningens hjemmeside
Produktionsskoleforeningens hjemmeside www.psf.nu har fået et ekstra menupunkt: ”giv agt” samt en undermenu om arbejdsmiljø.
Formål
Formålet med indsatsen er at inspirere lærerne på produktionsskolerne til at inddrage arbejdsmiljøaspektet, når de planlægger og gennemfører deres undervisning.
Aktiviteter i 2008
Menupunktet ’giv agt’ er blevet tilføjet www.psf.nu og udbygget med en undermenu om arbejdsmiljøundervisning. Her findes en opfordring til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen samt beskrivelser af undervisningsforløb og -materialer.
Som afslutning på projektet har BAR U&F og de ansvarlige for web-sitet aftalt at
fastholde samarbejdet ved at holde hinanden informeret og mindst én gang om
året opdatere sitets indhold.
Aktiviteten består i at etablere en fælles materiale- og idébank om arbejdsmiljø og
arbejdsmiljøundervisning for BAR’erne og Produktionsskoleforeningen, som i første
omgang lægges på www.psf.nu. Det bliver et website, som har til formål at støtte
skolerne i deres arbejde med sikkerhed og sundhed for ansatte, og samtidig støtte
lærerne i at implementere arbejdsmiljø i deres almindelige undervisning.
Formålet med det aktuelle samarbejdsprojekt er derfor at skabe sammenhæng og
synergi mellem disse to portaler.
Status
Alene det, at ”arbejdsmiljøundervisning” nu findes som menupunkt på et web-site,
som bruges af undervisere fra alle landets produktionsskoler, er en forbedring i
forhold til tidligere, hvor man ikke kendte til idéen om at integrere arbejdsmiljø i
undervisningen.
Det har ifølge kontaktpersoner i Produktionsskoleforeningen også været med til at
sætte fokus på arbejdsmiljøet på skolerne generelt, idet skolerne fungerer som en
slags ”arbejdende, lærende værksteder” med meget fysisk arbejde og et arbejdsmiljø, der klart kan forbedres.
Projektet har endvidere givet anledning til gode samarbejdsrelationer mellem BAR
U&F og produktionsskolerne, det er formaliseret i en sådan grad, at det vil fortsætte efter 2008. Det kan med fordel udnyttes i projekt ”Portal om arbejdsmiljøundervisning og unges arbejdsmiljø”, at produktionsskolerne har fået øjnene op
for alle 11 BARs materialer og arbejder konkret med BAR-hjemmesiderne.
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Uddannelse
www.ungmedjob.dk – portal om arbejdsmiljøundervisning og unges arbejdsmiljø
Unge Portalen lanceres primo 2009 og skal klæde undervisere på til at levere
kompetent og opdateret undervisning i arbejdsmiljø.
Formål
Formålet med projektet er at etablere en internetportal om arbejdsmiljøundervisning, så underviserne ”klædes på” til at levere en kompetent og opdateret undervisning i arbejdsmiljø. De skal informeres om eksisterende materialer fra BAR-ene
og organisationerne, som kan anvendes i undervisningen, suppleret med idéer til
og gode råd om hvordan undervisningen kan planlægges og gennemføres.
Formålet er endvidere at styrke BARenes indsats for at
sikre, at børn og
unge får bedst mulig viden om arbejdsmiljø, inden de
kommer ud på arbejdsmarkedet.
Samtidig sættes der
fokus på de specielle problemer, der er
for unge og nyansatte på arbejdspladserne.
Aktiviteter i 2008
Der har været 3 centrale aktiviteter i 2008:
•

Samarbejdsaftale mellem de alle 11 BAR
Efter tilsagn fra alle BAR i efteråret 2007, gik processen med at udarbejde
et samarbejdspapir i gang. Papiret beskriver nøje, hvad man skal samarbejde om, hvordan samarbejdet skal organiseres, og hvad de enkelte parter forpligter sig på i samarbejdet.

•

Valg af udbyder
Herefter blev der udarbejdet et udbudspapir til ekstern leverandør af portalen, og projektet blev sendt i udbud henover sommeren. Først i august
blev der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra alle BAR, og ved
det første styregruppemøde blev Bymusen valgt som leverandør.

•

Udvikling af prototype og grafisk design
En endelig projektbeskrivelse blev vedtaget, og da ansøgningen blev godkendt, gik aktiviteten i gang. Ved årsskiftet var der udarbejdet prototype
og besluttet grafisk design for portalen, BAR’erne havde indleveret materiale til materialebasen, og der var produceret et antal tekster, og indhold
af de interaktive quizzer (dilemmaspil) blev beskrevet.

Status
Aktiviteten kom lidt senere i gang end planlagt, men er nu tilbage på sporet og
forløber efter den oprindelige plan. Den vil blive lanceret primo 2009.
Effektevalueringen af projekt vil ske gennem webstatistik og elektronisk spørgeskema til skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledninger.
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Kommunikation
Hjemmesider 2008
BAR U&F har i 2008 bidraget til videreudviklingen og markedsføringen af den fælles 3 BAR arbejdsmiljøportal. Fokus har været på at sikre synlighed, brugervenlighed og markedsføring af materialet på arbejdsmiljøweb via journalistiske artikler i
nyhedsbreve. arbejdsmiljoweb.dk er pt. den mest synlige portal om arbejdsmiljø.
Formål
Opdatering og udvikling af BARenes hjemmesider er en væsentlig del af markedsføringen af rådenes produkter og løsninger. Af samme grund har alle tre BAR stået
bag arbejdet med at udvikle arbejdsmiljoweb.dk. Målgruppen for
www.arbejdsmiljoweb.dk er medarbejdere og ledere på arbejdspladserne inden for
BAR SoSu, U&F og FOKAs område, der har interesse for arbejdsmiljø.
Aktiviteter i 2008
Aktiviteterne har bestået af:
Ajourføring af arbejdsmiljøweb.dk og datterhjemmesider
Udarbejdelse af elektronisk nyhedsbrev fra de tre BAR’er
Betjening af råd og styregrupper
Deltage i BAR Web projektet for alle BAR’er
Markedsføring af hjemmesiderne

•
•
•
•
•

Konkrete indsatsområder i arbejdet med at opdatere hjemmesiderne
har fokuseret på:
Opgradering af CMS-systemet og sikring af teknisk support
Nedlæggelse af www.psykisk.bar-foka.dk og integration af
indholdet på arbejdsmiljoweb.dk
Udvikling af en ny standard web-skabelon til alle BARenes
hjemme- og dattersider
Markedsføring af materialet ved hjælp af nye journalistiske
artikler i nyhedsbreve. Dette vil fortsætte i 2009.

•
•
•
•

Effektmål for arbejdsmiljoweb.dk
•
12.000 besøgende
pr. måned i gennemsnit
•
200 nytilmeldte
modtagere af 3BAR
nyhedsbrevet.
Status for hele 2008:
•
10.861 besøgende
pr. måned i gennemsnit
•
634 nytilmeldte
modtagere af 3BAR
nyhedsbrevet (i alt
2.574)

Nedenstående tabel viser totale besøg på arbejdsmiljøweb fra maj til september i
hhv. 2007 (sort graf) og 2008 (pink graf). Den grønne graf viser antallet totale
besøg på kampagnesitet godtarbejde.dk, som Videnscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljørådet og DR stod bag. Kampagnesites har stor gennemslagkraft mens
kampagnerne står på. Hjemmesider som arbejdsmiljøweb.dk har omvendt en
mere jævn fordeling af besøgende, hvis man korrigerer for sæsonudsving.
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Kommunikation
Status
arbejdsmiljoweb.dk deltog i 2008 i IT & Telestyrelsens brugervenlighedskonkurrence ”Bedst på nettet”. Hjemmesiden fik 3 ud af 5 ”net-kroner” og fik topkarakter
i kategorien ”brugervenlighed” med fem ud af fem netkroner. En ekstern konsulent har desuden sammenlignet siden med andre hjemmesider, der beskæftiger
sig med arbejdsmiljø. Vurderingen lyder, at arbejdsmiljoweb er mest synlig i
google-søgeresultater sammenlignet med sider som arbejdsmiljoviden.dk, at.dk,
personaleweb.dk, lederweb.dk. Det gælder både synlighed i de resultater, der
genereres af Google, og af de sponsorerede link, projektet betaler.
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Kommunikation
Messer
I 2008 har de tre BAR deltaget på strategisk vigtige messer for at promovere BARenes produkter og aktiviteter. Messerne har givet vigtig direkte dialog med målgrupperne og opfyldt de kvantitative målsætninger. De vurderes som en succes.
Formål
BARene, deres produkter og aktiviteter skal være synlige for målgrupperne. Et
vigtigt element er at være til stede på de konferencer, messer og andre fora, hvor
BARenes målgrupper er til stede. Dette sker i perioden 2008 -2010.
Formålet med messerne er:
•
At profilere de tre råd og deres budskaber
•
At komme i dialog med sikkerhedsorganisationen, SU, MED-udvalg, MIO,
arbejdsmiljørådgiverne og arbejdsmiljøunderviserne, strategiske
målgrupper samt almindeligt arbejdsmiljøinteresserede.
Aktiviter i 2008
I 2008 har projektets fokus været følgende:
•
•
•

Årskonference for Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark
(SSID) 2008
Arbejdsmiljøkonferencen i 2008
De arbejdsmiljømæssige problemstilliger, der vil blive fokuseret på er
psykisk arbejdsmiljø, støj, ulykker og muskel- og skeletbesvær.

Status:
BARene har været tilfredse med den
direkte og kommunikative form for
dialog med målgruppen, som deltagelse
i messer giver mulighed for. Der er
levet op til de kvantitative mål som blev
stillet op, hvorfor BARene er tilfredse.
Evalueringen er sket gennem optælling
af deltagere i workshops og tilmeldte til
nyhedsbrevene.
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Kommunikation
Opdatering af publikationer 2008
Opdateringen af publikationer har givet anledning til et bredere fokus på, om
BARenes materialer skal revideres, genoptrykkes eller udgå. Det sikrer, at
materialet fra rådene er aktuelt, brugbart og troværdigt.
Formål
Formålet med projektet er løbende at opdatere de trykte publikationer fra BAR U &
F, så indholdet er aktuelt og brugbart og bliver opfattet som troværdigt.
Opdateringen sker gennem opdateringsblade til hver publikation. Meningen er, at
alle procedurer bliver beskrevet og automatiseret med henblik på at få dem indarbejdet i ”årets gang” i Arbejdsmiljøsekretariatet/de 3 BAR.
Den primære målgruppe er samarbejdsorganerne og alle interesserede i
arbejdsmiljø på arbejdspladserne inden for BAR´ets område. Den sekundære
målgruppe er arbejdsmiljøundervisere, arbejdsmiljørådgivere, ledere m.fl
Listen over BAR U & F´s trykte publikationer kan ses her:
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Om_arbejdsmiljoweb/Alle_Materialer.aspx)
Aktiviteter i 2008
Siden april 2008 er der udfærdiget en elektronisk liste, som opdateres jævnligt. På
den måde man kan overskue, hvem der har ansvaret for de enkelte publikationer
og hjemmesider. Her kan man også se, hvilke styregrupper og BAR, materialet
hører under.
Proceduren er, at den enkelte projektleder i Arbejdsmiljøsekretariatet sørger for at
få alle publikationer og hjemmesider gennemgået i de ansvarlige styregrupper. På
den måde kan man få et fuldstændigt overblik over det, som skal revideres, udgå
eller forblive indtil videre. Oplysningerne indføres eller rettes på listen, som herefter danner udgangspunkt for opdateringsarbejdet.
Arbejdet med samordning af titler på hhv. net og listen er færdiggjort. Sideløbende er hjemmesider, opdateringsblade og nogle af publikationerne gennemgået og
opdateret.
Status
Projektet har givet anledning til større forståelse generelt for vigtigheden af opdateringer generelt og kan samtidig vise sig brugbart som værktøj til at sætte fokus
på, om BAR materialer skal revideres, genoptrykkes eller udgå – såvel i konsulentgruppen som i styregrupperne og i rådene.
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I denne årsberetning redegør BAR Undervisning & Forskning for de aktiviteter Rådet har
gennemført i løbet af år 2008.
Særligt behandles aktiviteter indenfor:
Psykisk arbejdsmiljø
Indeklima og støj
Skolebyggeri
Uddannelsesindsatsen
Kommunikation

Arbejdsgivere, arbejdsledere og arbejdstagere inden for undervisnings- og forskningsområdet samarbejder om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og
psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forsning. Branchearbejdsmiljørådet kortlægger
branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejdspladserne med at løse dem
ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale, at holde temamøder samt
at udvikle arbejdsmiljøkurser
I Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning deltager repræsentanter for KL,
Frie Grundskolers Fællesråd, Undervisningsministeriet, Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, AC, Skolelederne, 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
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