} Sikker adfærd i færdslen

Uddannelsesdag for arbejdsmiljøorganisationen
Styregruppen introducerer arbejdsmiljøorganisationen til forudsætningerne og faserne i
arbejdet mod en sikker adfærd. Styregruppen gør opmærksom på, at flere af de temaer
(slides), der blev gennemgået på seminariet for ledelse og arbejdsmiljøudvalg også
gennemgås her. Det er vigtigt med en fælles forståelse.
Det er vigtigt, at øverste ledelse deltager (fabrikschef / formand for arbejdsmiljøudvalget,
m.fl.), da det har stor signalværdi. Deltagelse understreger, at projektet er vigtigt, og at
virksomheden vil arbejde med adfærd!

Uddannelsesdagens formål er at:
·

·
·

·
·

Sikre at arbejdsmiljøorganisationen er ajour med deres viden i forhold til
Ø Definition af intern færdsel
Ø Arbejdstilsynets regler
Ø Definition af risiko, tilløb til ulykker, ulykker og materiel skade (elementer, der
indgår i indsatsperioden)
Ø Virksomhedens egne tiltag og deres betydning
Gennemgå betydning af holdningsafklaring og det at være rollemodel
Gennemgå udkastet til folderen om sikker adfærd i færdslen, som blev udarbejdet
under seminariet for ledelse og arbejdsmiljøudvalg, så denne kan vedtages med
eventuelle forbedringstiltag og rettelser
Drøfte ”den svære samtale”
Få overblik over faserne i indsatsperioden, herunder:
Ø Aktiviteter og opgaver før indsatsperioden
Ø Aktiviteter og opgaver under indsatsperioden

Afsnittet indeholder:
·
·

Oplæg i powerpoint indeholdende dagsorden og slides,
der kan bruges på seminariet
Støttetekst til alle slides

I kan anvende slides direkte eller redigere og sortere i dem efter behov. I kan også supplere
med andre, hvis det passer bedre for jeres virksomhed. Støtteteksten er tænkt som en guide,
når I skal forklare de enkelte slides.
På mindre virksomheder eller på virksomheder, hvor arbejdsmiljøorganisation tæller få
medlemmer, kan seminariet for ledelse og arbejdsmiljøudvalg med fordel slås sammen med
uddannelsesdagen for arbejdsmiljøorganisationen.

CD
På den vedlagte CD i mappen ”Uddannelsesdag for arbejdsmiljøorganisationen” kan I hente
oplægget i powerpoint med støttetekst.
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