Visualisering af projektets ”aktivitetsspor” i 2019
Nedenfor findes to visualiseringer af udkast til, hvilke aktiviteter der er i året 2019 (dog uden den de to konferencer der starter og afslutter året). Aktiviteterne er opdelt i tre spor, som knytter sig til det beskrevne i projektbeskrivelsen. De tre spor understøtter hinanden, og
kan således ikke ses isoleret fra hinanden, da eksempelvis meningsdannerkursus fra spor tre skaber mulighed for at der kan skrives avisartikler i spor et. Derudover vil indholdet af spor et blive påvirket af temaerne fra spor to, når disse gennemføres. Formålet med visualiseringen er således at give et billede på, at der sker aktiviteter på forskellige måder, og nogle aktiviteter/indsatser kommer til at strække sig
over hele året, hvor andre aktiviteter/indsatser sker i kortere og mere intensive, perioder. Det der står i visualiseringen skal læses som
forkortelser af det der står nærmere beskrevet i andre beskrivelse, såsom temabeskrivelserne og projektbeskrivelsen. Derfor er det vigtigt, at disse beskrivelser læses ved forståelsesspørgsmål til det skrevne i visualiseringen.

Side 1 af 3

Januar 2019

December 2019
YouTube-film
Cykelkampagne

Synlighed i
offentlighed

Reklamer / bannere
Avisartikler og anden diskussion i offentligheden

1. Tema: Arbejdsmiljørepræsentantens
rolle og opgaver

2. tema: Tid til AMR-arbejdet

Spor 2
Temaer

3 tema: Uddannelse og kompetenceudvikling

4. tema: Strategisk arbejdsmiljøarbejde

5. tema: Flere unge arbejdsmiljørepræsentanter

Spor 3

Netværksopbygning og netværksaktiviteter

Organisatorisk Kapacitetsopbygning

Tværfagligt arbejdsmiljønetværk for valgte/ansatte i lokalafdelinger
Meningsdannerkursus i arbejdsmiljø
Fælles kompetenceudvikling for valgte/ansatte i lokalafdelinger

Side 2 af 3

De fire mål

1) Respekt og anseelse 2) Samarbejde mellem tillidsvalgte
3) Samarbejde mellem AMR og lokalafd. 4) videns- og kompetenceudvikling

Spor 1

Januar 2019

December 2019
YouTube-film
Cykelkampagne

Synlighed i
offentlighed

Reklamer bannere
Avisartikler og anden diskussion i offentligheden

1. Tema: Arbejdsmiljørepræsentantens rolle
og opgaver
•

Grønspættebog

•

3-4 videoklip
/interviews

Spor 2
Temaer

•

Spil om AMR

•

Temamøde om
AMR-rolle og opgaver i lokalafdelinger og LOsektioner

2. tema: Tid til AMRarbejdet

•

•

•

Materiale om nødvendigheden af tid

3-4 videoklip
/interviews

3 tema: Uddannelse og
kompetenceudviklin
•

Materiale om uddannelse

•

3-4 videoklip
/interviews

•

Temamøde om tid i
forlængelse af det
foregående temamøde

Temamøde om
årlig drøftelse og
kompetenceudviklingsplaner

4. tema: Strategisk
arbejdsmiljøarbejde
•

Materiale om strategisk arbejdsmiljøarbejde

•

3-4 videoklip / interviews

•

Temamøde om
samarbejde mellem AMR-TR

•

2 dages lokalt kursus om operationelt og strategisk
arbejdsmiljøarbejde

Spor 3

Netværksopbygning og netværksaktiviteter

Organisatorisk kapacitetsopbygning

Tværfagligt arbejdsmiljønetværk for valgte/ansatte i lokalafdelinger

5. tema: Unge og nyrekruttering af AMR
•

Mentorordning for
unge

•

3-4 videoklip / interviews

Meningsdannerkursus i arbejdsmiljø
Fælles kompetenceudvikling for valgte/ansatte i lokalafdelinger

Side 3 af 3

De fire mål

1) Respekt og anseelse 2) Samarbejde mellem tillidsvalgte
3) Samarbejde mellem AMR og lokalafd. 4) videns- og kompetenceudvikling

Spor 1

