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Referat fra møde i Arbejdsmiljøudvalget i Århus Stift  
den 15. april 2015 

 

 
I mødet deltog: 

Dorte Sørensen 

Esben Thusgård 

Ruth Wegeberg 

Jette Rosenberg Christiansen (suppleant for Dorte Jørgensen) 

Jette Madsen 

Lisa Kolding (referent) 

 

 

 

Ad. 1. Godkendelse af udkast til dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2. Status på arbejdsmiljøarbejdet og målopfyldelse 

Det blev besluttet på sidste møde, at fokuspunktet for det kommende års arbejde skulle være ”psy-

kisk arbejdsmiljø” med afsæt i den viden, der blev udbyttet af det planlagte suppleringskursus i ar-

bejdsmiljø. Det er besluttet, at der afholdes et nyt kursus med emnet psykisk arbejdsmiljø, der skal 

give viden til det videre arbejde. 

 

Fokuspunkterne i 2014 var problematikken omkring skimmelsvamp i tjenestebolig og tjenesteboli-

gers egnethed til bolig og arbejdsplads. Der blev udsendt dels en vejledning om skimmelsvamp og 

dels en anbefaling om tjenesteboligers egnethed. Dokumenterne er tilgængelige på Århus Stifts 

hjemmeside, og de er sendt til alle præster, provster og menighedsråd via Den Digitale Arbejds-

plads.  

Arbejdet med fokuspunkterne er således tilendebragt. 

 

Derudover pågår der et arbejde mellem landets stifter, Præsteforeningen, Provsteforeningen og 

Landsforeningen af Menighedsråd om en vejledning om skimmelsvamp i kirkerne.  

 

Esben Thusgård orienterede om et forsøgsprojekt i Risskov Sogn i samarbejde med arbejdsmiljø-

konsulent Hans Hjerrild. Der arbejdes med problemstillingen omkring en arbejdsplads med flere 

arbejdsgivere. Esben Thusgård vil løbende orientere om arbejdet. 

 

Ad. 3. Henvendelser fra arbejdsmiljøgrupperne siden sidste møde 

Der har ikke været nogen henvendelser. 

 

 

Den 16. april 2015  

Dokument nr.: 42803/15 

Sagsbeh.: LIK/bq  

 



  

  2 

Ad. 4. Oversigt over arbejdsulykker og erhvervssygdomme 

Der har ikke været nogle indberetninger siden sidste oversigt, der blev uddelt på sidste møde. 

 

Det blev drøftet, hvilke forebyggende tiltag der kan gøres i forhold til erhvervssygdomme. Sidste 

års fokuspunkt omkring skimmelsvamp var et eksempel på et tiltag, der kan forebygge sygdomme, 

der er udløst af påvirkning af skimmelsvamp. 

 

Ad. 5. Nyt om arbejdsmiljø 

Der blev uddelt nyhed fra Beskæftigelsesministeriet om vedtaget lovforslag pr. den 1. februar 2015. 

Arbejdsgivere har fremover pligt til også at forebygge arbejdsrelateret vold, trusler og anden kræn-

kende adfærd, der finder sted udenfor arbejdstiden. 

 

Det blev drøftet, hvilke muligheder en arbejdsgiver har for at forebygge hændelser udenfor arbejds-

tiden. 

Der er andre arbejdspladser, der er belastet af arbejdsrelateret vold mv. i arbejdstiden, f.eks. social-

forvaltninger. Det er muligt at indhente viden derfra, der kan omsættes til folkekirkens område. Der 

kan udarbejdes et katalog over handlemuligheder, hvis problemer opstår udenfor arbejdstiden. 

 

Ad. 6. Evaluering af kursusdag den 23. marts 2015 

Der bliver planlagt et nyt kursus i efteråret 2015, da det afholdte kursus ikke levede op til forvent-

ningerne. Det er vigtigt, at underviserne klædes ordentligt på til opgaven, så vi sikrer, at der er et 

ordentligt udbytte for deltagerne. 

 

Det blev aftalt, at mødedeltagerne indhenter forslag til cases, der kan bruges i undervisningen. Det 

vil være på dagsordenen til det kommende provstemode i maj måned. 

 

Disse forslag sendes til Lisa Kolding senest den 1. juli 2015. Herefter videresendes de til undervi-

serne. 

 

Det blev drøftet, at kurset bør indledes med en opdatering af de grundlæggende regler omkring ar-

bejdsmiljø. Herefter kan undervisningen omhandle specifikt det psykiske arbejdsmiljø, hvordan 

man håndterer det og hvilke redskaber, der kan være anvendelige set i forhold til de lovkrav, der er 

til f.eks. journalisering og afgrænsning af kompetencer f.eks. i forhold til arbejdsmiljørepræsentan-

tens og tillidsrepræsentantens rolle. 

 

Det overvejes, om kurser fremover skal have samme opbygning, så de indledes med en opdatering 

af de grundlæggende regler og derefter undervisning i et fokusområde. 

 

Ad. 7. Procedurebeskrivelse 

Det vedhæftede dokument blev drøftet. Det blev aftalt, at der fremsendes bemærkninger til procedu-

rebeskrivelsen, hvorefter den tilrettes og udsendes på DAP og på hjemmesiden. 

 

Ad. 8. Supervision for præster v/Dorte Sørensen og Esben Thusgård 

Det blev drøftet, hvilke forskellige muligheder præster i Århus Stift har for at søge og modtage su-

pervision. Det blev drøftet, om alle behov for supervision er dækket ved de nuværende ordninger og 

om alle præster er bevidste om de nuværende muligheder. Jette Madsen orienterede om baggrunden 

for de nuværende ordninger. Det har tidligere været et tilbud fra TPC, men blev overtaget af de en-

kelte stifter for 5-6 år siden. Stifterne har koordineret tilbuddene, så der ikke er de store forskelle alt 

efter hvor man er ansat.  
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Det blev aftalt, at Jette Madsen udarbejder en oversigt over de nuværende muligheder herunder 

gruppesupervision, individuel supervision, personaletiltagskonto samt kurser i personlig planlæg-

ning for både nyansatte og erfarne præster. Oversigten vil blive udsendt til mødedeltagerne. 

 

Emnet vil være på dagsordenen til næste provstemode i maj måned. 

 

Ad. 7. Eventuelt 

Kirkeministeriet har meddelt, at proceduren for gennemførelse af APV ændres, så det fremover er 

stiftsadministrationerne, der indsamler data. Arbejdsmiljøgruppernes adgang til Defgo.net lukkes 

pr. den 1. juli 2015. Der afventes yderligere information fra Kirkeministeriet. Dette er ikke udtryk 

for, at arbejdsmiljøgrupperne nedlægges. 

 

Ruth Wegeberg spurgte om aflønning af arbejdsmiljørepræsentanterne. Det er et spørgsmål, der skal 

bringes til Præsteforeningen, der så kan forhandle med Kirkeministeriet herom. 

 

Planlægning af næste møde afventer valg af ny biskop samt afholdelse af kursus i efteråret. 

 

 

 

Lisa Kolding 

Den 16. april 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


