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Referat fra møde i Arbejdsmiljøudvalget i Aarhus Stift 
den  21. februar 2017     

 

 

 
I mødet deltog: 

Henrik Wigh-Poulsen 

Esben Thusgård 

Dorte Sørensen 

Ruth Wegeberg 

Jette Rosenberg 

Jette Madsen 

Gry Hammerschmidt Christensen (referent) 

 

 

Ad 1. Godkendelse af udkast til dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2. Gennemgang og opfølgning på referat fra sidste møde i arbejdsmiljøudvalget. 

De fleste emner bliver særskilt behandlet på dagens dagsorden. 

 

Jette Madsen vil tage punktet vedrørende revision af årshjulet med på kontorchefmøde, jf. pkt. 4 i 

sidste referat. 

 

Ad 3. Henvendelser fra arbejdsmiljøgrupperne siden sidste møde. 

 Gennemgang af indberetninger om arbejdsulykker og erhvervssygdomme eller tilløb hertil 

 Øvrige henvendelser og forespørgsler. 

 

Der har ikke været nogen henvendelser siden sidste møde. 

 

Ad 4. Gennemgang af stiftets oversigt over arbejdsulykker og erhvervssygdomme, samt an-

meldte arbejdsskader siden sidste møde. 

 Har de relevante arbejdsmiljøgrupper taget hånd om ulykken/sygdommen og taget relevante 

skridt til forebyggelse? 

 Skal udvalget gøre noget? 

 Hvad er status i de enkelte sager? 

 

Der er ikke indberettet nogen ulykker, erhvervssygdomme eller sket anmeldelse af arbejdsskader 

siden sidste møde. 

 

Ad 5. Opfølgning på APV/handleplaner. 
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I forhold til selve den tekniske udførsel af APV-skemaerne, kører der en evalueringsproces i Kir-

keministeriet. Ved sidste APV-runde var der en del tekniske udfordringer med at trække oplysnin-

ger ud mv.  

 

I forhold til selve processen med at udfylde APV og derefter udarbejde handleplaner var der enig-

hed om, at der forud for næste APV skal udsendes en god (og rettidig) orientering/køreplan. Af ori-

enteringen skal de forskellige frister for udfyldelse af skema, udarbejdelse af handleplaner og ind-

sendelse af disse til stiftet fremgå. 

 

I forhold til opfølgningen på de allerede udfyldte APV´er og deraf afledte handleplaner blev det 

drøftet, i hvilket omfang Arbejdsmiljøgruppen skal medvirke. Som udgangspunkt er det en opgave, 

der mest naturligt hører til lokalt.  

 

Der var enighed om, at der laves en generel skrivelse til provsterne vedrørende opfølgning på hand-

leplanerne. Gry Hammerschmidt Christensen vil kigge de indsendte skemaer igennem igen og vur-

dere, om alle provster skal have et skriv, eller om det kun er relevant at skrive til dem, hvor der 

konkret er lagt handleplaner. 

Til skrivelsen skal vedlægges det indsendte regneark med de enkelte præsters handleplaner. 

 

Ad 6. Evaluering af kursusdag 7. december 2016 ved Anita Engdal 

Der var enighed om, at det var en meget udbytterig og spændende kursusdag. Anita Engdals oplæg 

om den historiske udvikling af præsteembedet var illustrativt og relevant. Det har givet et ”fælles 

sprog” og en italesættelse af, at ingen har ”patent” på præsteembedet. 

 

Ad 7. Opfølgning på oplæg fra provsteinternat ved Pia Ryom. 

 Udkast til drejebog med inspiration/hjælperedskaber ifbm. sygemeldinger. 

 

Der var enighed om at indarbejde Pia Ryoms materiale i den drejebog, der er under udarbejdelse. 

Drejebogen er tænkt som et arbejdsredskab til bedst mulig håndtering af sygemeldte præster, med 

primært fokus på sygemeldinger af psykisk karakter (stress/udbrændthed). 

 

Drejebogen vil bestå af tre afsnit;  

 forebyggelse,  

 hvad man gør, når sygemelding er en realitet og  

 den sygemeldtes tilbagevenden til arbejde. 

 

Gry Hammerschmidt Christensen arbejder på et udkast, der sendes til medlemmerne forud for næste 

møde i arbejdsmiljøudvalget. Der indkaldes snarest til dette møde, der bliver i august/september. 

 

Ad 8. Vederlag til arbejdsmiljørepræsentanterne (JMM) 

Spørgsmålet er en udløber af forhandlingerne med præsteforeningen, der ikke støtter op om fast 

tillæg til arbejdsmiljørepræsentanterne. Det er derfor lokalt, at der skal ske forhandling og biskop-

pen er indstillet på, at der prioriteres penge til det. Indtil videre er det mest realistisk, at det udmøn-

ter sig i engangsvederlag. På sigt bør det måske være et funktionstillæg.  

 

Hvis der skal ydes vederlag til arbejdsmiljørepræsentanterne, skal det dækkes af præstebevillingen.  

 

Ad 9. Efteruddannelse/kursus for arbejdsmiljørepræsentanter 2017? 
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Der var enighed om, at en temadag med Eva Brow Simonsen kunne være godt. Dagen kunne med 

fordel indeholde flere emner, der dog alle vedrører de udfordringer, der er med sygemeldin-

ger/stress/udbrændthed. 

 

Emnerne kunne med fordel tage udgangspunkt i allerede afholdte kurser, og det output, der er 

kommet herfra. Således kunne der arbejdes videre med begreberne ”robusthed/resiliens”, drejebo-

gen samt generel information om/drøftelse af arbejdsmiljøgruppens arbejde. 

 

Det skal undersøges, om Kirkeministeriet vil afholde udgifterne til kursus. 

 

Ad 10. Nyt om arbejdsmiljø (lovgivning, ministeriet, mv.) 

Der er ikke noget nyt. 

Spørgeskemaundersøgelse om mobning blev drøftet. Spørgeskemaet var ikke særligt godt udformet, 

og den lovede anonymitet forsvandt lidt i takt med de stillede spørgsmål.  

 

Ad 11. Evt. 

Der blev spurgt ind til, om der sker kvalitetssikring af tilbuddet om supervision. Der indhentes de 

evalueringer, som præsterne udfylder efter deltagelse. Derudover sker der ikke en egentlig opsam-

ling/evaluering. Det er dog indtrykket, at de præster, der deltager, er meget glade for forløbet og 

føler stort udbytte heraf. 

 

Det blev endvidere nævnt, at biskoppens nyhedsbreve er rigtig gode – det er godt med den direkte 

kontakt til menighedsrådene. Det betyder noget, når det kommer ”oppefra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


