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Referat fra møde i Arbejdsmiljøudvalget i Aarhus Stift  
den 16. december 2015 

 

 
I mødet deltog: 

Henrik Wigh-Poulsen 

Dorte Sørensen 

Esben Thusgård 

Ruth Wegeberg 

Dorte Jørgensen 

Jette Madsen 

Lisa Kolding (referent) 

 

 

Ad. 1. Godkendelse af udkast til dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2. APV – fysisk 

a. Rapporter vedrørende det fysiske arbejdsmiljø => skal sendes til arbejdsmiljøgrup-

perne. 

   Der medsendes rapport over det fysiske arbejdsmiljø på stiftsplan. 

b. Retningslinjer for indsendelse af handlingsplanerne. 

c. Opfølgning fra arbejdsmiljøudvalget – hvordan skal det foregå? 

   Der medsendes udkast til skema til brug for opfølgning. 

 

Det blev drøftet, hvordan indsendelse af handleplaner samt opfølgningen skal foregå. 

Det blev aftalt, at der fremsendes individuelle rapporter til Dorte Sørensen og Esben Thusgård. De 

vil på baggrund af rapporterne komme med et forslag til hensigtsmæssige retningslinjer for indsen-

delse af handleplaner samt forslag til hvordan en opfølgning kan finde sted. 

 

Rapporterne sendes til Dorte Sørensen og Esben Thusgård inden jul. De melder tilbage hurtigst mu-

ligt, så der kan udsendes rapporter til alle provstier. 

 

Ad. 3. APV – psykisk 

d. Rapporter vedrørende det psykiske arbejdsmiljø => skal sendes til arbejdsmiljøgrup-

perne. 

   Der medsendes rapport over det psykiske arbejdsmiljø på stiftsplan. 

e. Retningslinjer for indsendelse af handlingsplanerne. 

f. Opfølgning fra arbejdsmiljøudvalget – hvordan skal det foregå? 

Der medsendes udkast til skema til brug for opfølgning. 

g. Rapporten skal behandles på møde i arbejdsmiljøudvalget med udarbejdelse af over-

ordnet handlingsplan for de konstaterede psykiske arbejdsmiljøproblemer. 
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Det er fremtrædende, at der er stress blandt præsterne i stiftet. Dog er det vigtigt med en personlig 

samtale for at afdække problemets reelle omfang. Arbejdsmiljøudvalget mangler derfor et kvalifice-

ret overblik, hvilket kræver provsternes tilbagemelding. 

 

Det kunne være en mulighed at spørge de lokale arbejdsmiljøgrupper, hvad de ønsker, at arbejds-

miljøudvalget skal prioritere. 

 

Det kan være en mulighed, at de lokale arbejdsmiljøgrupper arbejder med rapporterne og derefter 

meddeler arbejdsmiljøudvalget, hvordan virkeligheden ser ud. Så skal arbejdsmiljøudvalget arbejde 

videre med det reelle billede. 

 

Der er i gang flere initiativer. Der udbydes fortsat kurser i Personlig Planlægning. Det har en fore-

byggende karakter i forhold til stress, og kurset er med til at give præsterne værktøjer til at håndtere 

de særlige vilkår i deres ansættelse. Der arbejdes med modtagelse af nye præster, hvilket gøres for-

skelligt i stifterne. 

 

Det blev drøftet, hvordan indsendelse af handleplaner samt opfølgningen skal foregå. 

 

Det blev aftalt, at der fremsendes individuelle rapporter til Dorte Sørensen og Esben Thusgård. De 

vil på baggrund af rapporterne komme med et forslag til hensigtsmæssige retningslinjer for indsen-

delse af handleplaner samt forslag til hvordan en opfølgning kan finde sted. 

 

Dernæst skal der sendes individuelle rapporter ud til arbejdsmiljøgrupperne. Når de har behandlet 

rapporterne i første omgang, skal arbejdsmiljøgrupperne indsende deres handleplaner mv. til ar-

bejdsmiljøudvalget. 

 

Herefter udpeger arbejdsmiljøudvalget 2-3 fokuspunkter, der skal behandles på et overordnet ni-

veau.  

 

I fremtiden skal der sendes orientering ud til provsterne, når der sendes APV rykkere ud. 

 

Ad. 4. Status på arbejdsmiljøarbejdet og målopfyldelsen. 

Det blev besluttet på sidste års møde i december, at fokuspunktet for det kommende års arbejde 

skulle være ”psykisk arbejdsmiljø” med afsæt i den viden, der blev udbyttet af det planlagte supple-

ringskursus i arbejdsmiljø.  

Der er arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i form af tilrettelæggelse af kurset for arbejdsmiljøgrup-

perne. Det blev afholdt to gange, både i foråret og i efteråret, da forårskurset ikke levede op til for-

ventningerne. Nu afventes tilbagemeldinger fra arbejdsmiljøgrupperne, hvorefter der arbejdes ud fra 

APV handleplanerne. 

 

Ad. 5. Henvendelser fra arbejdsmiljøgrupperne siden sidste møde. 

h. Indberetninger af arbejdsulykker og erhvervssygdomme og tilløb hertil 

i. Øvrige henvendelser og forespørgsler. 

 

Der har ikke været henvendelser siden sidste møde. 

 

Ad. 6. Gennemgang af stiftets oversigt over arbejdsulykker og erhvervssygdomme, samt an-

meldte arbejdsskader, i det forgangne halvår siden sidste møde den 15. april 2015. 
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j. Har de relevante arbejdsmiljøgrupper taget hånd om ulykken/sygdommen og taget 

relevante skridt til forebyggelse. 

k. Skal udvalget gøre noget? 

l. Hvad er status i de enkelte sager? 

 

Der har været to anmeldte arbejdsulykker. De har begge været regulære uheld, hvor der ikke er mu-

lighed for at forebygge eventulle andre ulykker. 

 

Sidste år var der tre anmeldte arbejdsulykker, så der har været en nedgang i anmeldelser. 

 

Ad. 7. Nyt om arbejdsmiljø. (lovgivning, ministeriet, mv.) 

Der er ikke kommet ny lovgivning eller nyheder fra ministeriet. 

 

Ad. 8. Evaluering af kursusdag den 6. oktober 2015. 

Der er indkommet flotte evalueringer. Der var stor tilfredshed med kurset. 

 

Ad. 9. Eventuel ny kursusdag. 

Der er lovkrav om, at arbejdsgiver skal tilbyde medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen mulighed 

for suppleringskursus hvert år. Udvalget har tidligere drøftet muligheden for at udbyde kursus i et 

emne, der er relevant for de valgte fokusområder hvert andet år og tilbyde kursus i opdatering af 

grundlæggende arbejdsmiljø hvert andet år. 

Der blev foreslået andre emner såsom ”den gode kollega”, konflikthåndtering, udfordringen med én 

arbejdsplads – to arbejdsgivere og samarbejde. 

 

Det blev aftalt, at sekretariatet tager kontakt til Astrid Engdal med henblik på at arrangere et kursus 

med overskriften ”Det gode samarbejde – præst og menighedsråd”. Kurset arrangeres for arbejds-

miljøgrupperne i Aarhus Stift. 

 

Dorte Jørgensen og Esben Thusgård skal klæde Anita Engdal på til kurset. 

 

Ad. 10. Eventuelt 

Der udsendes doodle med henblik på at aftale næste møde i april måned. 

 

Der udarbejdes en folder omkring supervision, der vil blive lagt på DAP’en. 

 

 

Lisa Kolding 

referent 

 

 

 


