
 

 
Kursusnr. 5163-19-01-15 

 
AMR &  
DET STRATEGISKE ARBEJDSMILJØARBEJDE. 
Hvordan kan jeg arbejde strategisk med arbejdsmiljøet? Og 
hvordan udfylder jeg bedst min rolle i forhold til kollegerne, til-
lidsrepræsentanten og i samarbejdet med ledelsen? 

AMR-året 2019 

FH sætter i år fokus på vores 
seje arbejdsmiljørepræsen-
tanter. 

Vi tror på at vores arbejds-
miljørepræsentanter har en 
unik mulighed og position på 
arbejdspladsen for at være 
med til at skabe et sikkert og 
sundt arbejdsmiljø for deres 
kolleger.   

I Midt-og Vestjylland sætter 
vi fokus på temaet strategisk 
arbejdsmiljøarbejde og invi-
terer i den forbindelse til et 
temamøde, så vi i fællesskab 
kan blive klogere på hvordan 
vi kan arbejde strategisk 
med arbejdsmiljø på vores 
arbejdspladser.  

 

DATO: 20.NOVEM-
BER 2019 
TID: 17-19 
STED:  
HK MIDTVEST,  
VESTERGADE 43, 
HERNING 

 

Vær med til en aften, hvor du sammen med andre lo-
kale arbejdsmiljørepræsentanter finder ud af, hvor-
dan du som AMR kan sikre et sundere og tryggere ar-
bejdsliv for dig og dine kolleger. 

3F Midtjylland, FOA Herning, Metal Herning, Hernin-
gegnens Lærerforening, HK MidtVest, TL Herning og 
SL Herning inviterer til fyraftensmøde om det strate-
giske arbejdsmiljøarbejde:  

• Hvilke roller og opgaver har du i det strategiske ar-
bejdsmiljøarbejde? 

• Hvordan samarbejder du med ledelsen om de 
strategiske opgaver? – og med TR? 

• Hvordan repræsenterer du dine kolleger, deres vi-
den og erfaringer overfor ledelsen? 

• Hvordan får du mere indflydelse? 
• Konstruktive forhandlinger – sådan gør du 
• Hvilke kompetencer er nødvendige hos dig? 
• Har du den nødvendige tid? 
• Hvad kan fagforeningen hjælpe med? 

Tilmelding (Arrangementet er gratis): 

For deltagere, som er medlem af forbund, der er en del af FIU-
samarbejdet, skal tilmelding foregå via egen fagforening.  

Øvrige deltagere tilmelder sig via egen faglig organisation, der sør-
ger for den videre tilmelding via AMR-kampagnens sekretariat.  

Oplys altid kursusnr. 

Deadline for tilmelding: 13. 11.19 


