AMR & PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG STRESS
LO og FTF på Djursland inviterer alle AMR i Norddjurs og Syddjurs
kommuner til fyraftensmøde
Stress, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning er en af
vore store udfordringer i dette årti og det ser ud til at
det ikke bliver mindre fremover. Derfor ønsker FH organisationerne at have fokus på dette emne, så vi i
fællesskab kan være med til at sikre dine kollegers arbejdsforhold fremover.

På fyraftensmødet vil vi blandt andet komme ind på
emner som: Hvad er psykisk arbejdsmiljø, social kapital og systematisk arbejdsmiljøarbejde?
Hvordan håndterer og forebygger vi problemer med
psykisk arbejdsmiljø og stress.
Hvilken rolle har AMR i AMO/MED
Fyraftensmødet er for både privat og offentlig ansatte arbejdsmiljørepræsentanter.
Underviser: Anne Helbo Jespersen/Niels Munch
Kofoed

FH – aktiviteter AMR-året 2019
på Djursland
FH sætter i år fokus på vores seje
arbejdsmiljørepræsentanter.
Vi tror på at vores arbejdsmiljørepræsentanter har en unik mulighed og position på arbejdspladsen
for at være med til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for deres kolleger.
1. maj Anlægget i Grenaa kl. 13.
20. maj kl. 17. – 19.30 i Metal Østjylland, Nygade 6, 8500 Grenaa.
AMR & roller og opgaver, tid, mv.
(se andet opslag)
25 og 26. maj Gl. Estrup messen,
hvor vi har fokus på AMR i LO teltet, mød op og vær aktiv eller
kom og få en snak om arbejdsmiljøet.
16. september kl. 17 – 19.30 AMR
og Psykisk arbejdsmiljø. (se nærværende opslag).

Tilmelding
Via din egen faglige
organisation senest
MANDAG D. 16. SEPTEMBER 2019
KL. 17.00 - 19.30
DJURS LÆRERFORENING, EBDRUPVEJ 11
8560 KOLIND
DER SERVERES
SANDWICH

den 16. august 2019
Organisationer tilmelder efterfølgende via kursus nr. til FIU.
Organisationer der ikke er medlem af
FIU-samarbejdet indsender deltagere
til AMR2019@loskolen.dk
Oplys altid kursus nr. 5163-19-01-50
Deadline for tilmelding: [xx.xx.xx]

Med 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter i fagbevægelsens hovedorganisation,
kan vi rykke arbejdsmiljøet i den rigtige retning. Vil du være med?

