ARBEJDSMILJØ RÅDGIVNING I

folkekirken

Folkekirkens
Arbejdsmiljørådgivning
Oplever I samarbejdsvanskeligheder ved jeres
lokale kirke? Har I som menighedsråd styr på
arbejdsmiljøet? Har I lavet APV? Fik I en grøn smiley,
sidst Arbejdstilsynet var forbi? Der er meget inden for
arbejdsmiljøet, I som menighedsråd skal forholde jer til
og have styr på som arbejdsplads – selv de steder hvor
det går godt.
Dårligt arbejdsmiljø, mistrivsel og arbejdsulykker kan,
udover at have store menneskelige omkostninger for
den enkelte, blive dyrt endog meget dyrt i sygefravær,
medarbejderudskiftning, ineffektivitet etc. Folkekirkens
Arbejdsmiljøråd har sammen med Kirkeministeriet
etableret en brancherettet arbejdsmiljørådgivning for de
folkekirkelige arbejdspladser. Arbejdsmiljørådgivningen
hedder Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning forkortet
FAR. Rådgivningen henvender sig både til arbejdsgivere,
ledere og medarbejdere inden for hele folkekirken.

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning er en ordning, der
kan hjælpe jer og jeres arbejdsplads med at få styr på
arbejdsmiljøet. Det gælder de lovbundne opgaver som fx
APV, arbejdsmiljødrøftelse, og arbejdsmiljøorganisation,
men også forbedring af det psykiske arbejdsmiljø
herunder håndtering af konflikter, samarbejdet og
trivslen. Rådgivningen faciliterer altså også processer
på de ”bløde” områder.
Med Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Kirkeministeriet
i ryggen betyder det, at alle folkekirkens organisationer,
store som små, bakker op om og støtter forsøget med
arbejdsmiljørådgivningen.

Hvad går
rådgivningen ud på?
FAR sælger ydelser ud fra to modeller - abonnementer og enkeltopgaver. I
abonnementsordningen vil I kunne få hjælp til de konkrete opgaver, der udspringer af de
lovbundne opgaver, der skal løses af alle uanset om det går godt eller mindre godt. Det er opgaver
som APV lovpligtige eftersyn etc. Enkeltopgaverne handler om større og mere komplekse
opgaver som fx løsning af konflikter.

Hvad indbefatter et
abonnement?
Med et abonnement kan Folkekirkens
Arbejdsmiljørådgivning hjælpe jer med at finde
løsninger på de mindre udfordringer I møder i hverdagen
med hensyn til arbejdsmiljøet. Det kan fx være, at I
står foran at skulle gennemføre APV, foretage den årlige
arbejdsmiljødrøftelse eller Arbejdstilsynet har meldt, at de
kigger forbi. Her vil rådgivningen kunne hjælpe jer på vej,
så I kan løse opgaven og samtidig sikre, at I arbejder for et
godt arbejdsmiljø for alle i sognet. Ved at få styr på opgaverne
arbejder I forebyggende og kan dermed fjerne nogle af risiciene
for, at arbejdsmiljøet bliver dårligt enten på grund af konkrete
fysiske arbejdsmiljø problemstillinger eller på grund konflikter i
samarbejdet.
Rent konkret vil I kunne få rådgivning til opgavetyper som:
zz APV
zz Arbejdsmiljødrøftelse
zz Udarbejdelse af årshjul for arbejdsmiljøet
zz Gennemgang før Arbejdstilsynet kommer
zz Årlig status på arbejdsmiljøet
zz Løsning af et konkret problem
zz Hotline
Ovenstående opgavetyper indarbejdes i en abonnementsordning (enten via
provsti samarbejde eller via det enkelte menighedsråd) – en ordning, hvor der
er forudbetalt for nogle rådgivningstimer, som så kan bruges til løsning af de
opgaver, hvor der er behov for hjælp. Konkret vil der være mulighed for at en
konsulent fra rådgivningen kommer på besøg og rådgiver i op til fire timer.
Derudover vil et abonnement give adgang til en hotline, hvor menighedsrådet har
mulighed for at få telefonisk hjælp til afklaring af spørgsmål inden for arbejdsmiljø.

Enkeltopgaver – opgaver uden
for abonnementet
Opleves der større problemer eller mere komplekse problemstillinger, er det muligt at tilkøbe ekstra
timer uden for abonnementsordningen. Har I et
abonnement, vil I få tilkøbsydelser billigere, end
menighedsråd der ikke har abonnement.

Hvis I ikke ønsker et abonnement kan I selvfølgelig
også købe de ydelser, der er indeholdt i abonnementet, men til en højere pris.

Opgave typer kan være:
zz Konflikthåndtering
zz Konfliktmægling
zz Forebyggelse af vold, chikane og trusler om
vold
zz Håndtering af mobning
zz Samarbejdsvanskeligheder
zz Psykisk arbejdsmiljø generelt udviklingsprojekter (fx udvikling af social kapital)
zz Etc

Hvordan kommer I videre?
Har ovenstående vakt jeres interesse? Så kontakt venligt
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning på telefon nummer 21 79 11 11
eller på mail@kirketrivsel.dk. for et uforpligtende møde.

